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  الرحيم الرمحن اهلل بسم
 الملخَّص

أبػرز ىػ ا الثحػل فل ػػسة افسػتـ فػي إلنايمػو فقامػػة الحػدود علػم الينػاة والميػػرمين  
بأجمعػو  ممػا أرهػر أفَّ جميػ   ووضَّح صتحيَّتو ألف ييعل قانونػاً وناامػاً يَّثَّػي فػي حيػاة افن ػاف

إلعليمات ى ا الدّْين وأحكامو إنّما ىي في خدمة افن اف مثّيناً مدى حرص افستـ علم افن اف 
 من دينو ونس و وعرضو وعقلو ومالو ون ثو ومرامتو.

ممػػا أّف المنػػاىي الّتػػي ذمرناىػػا مػػن خػػتؿ الثحػػل إلاهػػر أعلػػم درجػػة مػػن ح ػػن ال لػػي 
حػػوؿ إلَّثيقػػو للحػػدود علػػم الينػػاة  ومػػن الحػػرص علػػم إلػػوفير الم ػػاواة  والّ ػػلوؾ لػػدى افسػػتـ

والعدالة بين الّناس  ومدى واقعّيتو في إلَّثيقو للحدود بمراعاإلو لحاؿ الياني والاَّرؼ اّل ي وق  
 فيو المعصية.
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 المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين  والّصتة والّ تـ علػم خيػر خلقػو محّمػد  وعلػم صلػو وصػحثو 
 عين  أّما بعد:أجم

فػػّّف افسػػتـ الّػػ ي ىػػو ديػػن عػػالمّي صػػالح لكػػّل زمػػاف ومكػػاف قػػد إلحػػّدث عػػن مػػّل مػػا 
إلتَّّلثػػو الحيػػاة  ووضػػ  حلػػوًا لكػػّل الم ػػكتت الّتػػي إلاهػػر فػػي الميتمعػػات  حتّػػم يحّقػػي بػػ ل  
 أىدافو المتوّخاة من إل ريعو لألحكاـ  وىي: حسػ  الػّدين والػّنسو  والعقػل  والعػرض  والّن ػ  
والمػػػاؿ  ممػػػا وضػػػ  سػػػدوداً أمػػػاـ الوقػػػوع فػػػي اليػػػراقا والمعاصػػػي مػػػن بػػػاب: )الوقايػػػة خيػػػر مػػػن 
العػػتج(  ولكػػن إذا حػػدرا اليػػراقا  فّنّػػو قػػد لػػرع حػػدوداً علػػم بعخػػها وإلع يػػرات علػػم أخػػرى  
مرادع وزاجر لّل ين ا يمنعها الوازع الػّديني  وحسارػاً علػم األمػن  وحمايػة ل ن ػاف مػن الاّلػا  

 يَّالو علم أيدي الميرمين مّلما غابا العدالة  ولا إلَّّثي العقوبات.اّل ي 
وقد وض  افستـ لتنسي  إلل  الحدود لروطاً وصداباً حّتم إلتحّقي العدالة  وا ي تَّي  

 أحد أف يالا الّناس باسا الّدين  مما يتثّين مّل ذل  من ختؿ ى ا الثحل.

 أىمّية الموضوع:
 ي:إلاهر أىمّية ى ا الموضوع ف

 مونو يتحّدث عن المناىي من ختؿ األحاديل النثويّة الّ ريسة.  – ٔ
 مونو يوجد العتقة بين أحكاـ السقو افستمي وما يثتغيو بها من األختؽ والسخاقل.  – ٕ

 أسثاب اختيار الموضوع:
 موف سنن أبي داود أّوؿ متاب أّلف في أحاديل األحكاـ.  – ٔ
مػػن امتتمػػو لألىػػداؼ الّ ػػامية والقػػيا العليػػا مػػن خػػتؿ إلوضػػيح بيػػاف مػػا يتمتّػػ  بػػو افسػػتـ  – ٕ

 المناىي في باب إلَّثيي الحدود والعقوبات في الّ ريعة افستمّية.
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 مصادر الثحل المعتمدة
استعملُا في ىػ ا الثحػل مصػادر متنّوعػة ح ػ  المعلومػة المورّقػة  مػن متػ  التّػاري  

ف الم اى   والموسوعات السقهّية ومت  السقػو والَّّثقات  والحديل ولروحو  والسقو في م تل
المقارف  ومت  أصوؿ السقو  والّتساسير  والّلغػة  وغريػ  الحػديل  والمراجػ  الحديكػة  ممػا ىػي 

 م ّيلة في قاقمة المصادر والمراج .

 منهينا في متابة الثحل:
المتَّثعػػة لكتابػػة اإلَّثعػػُا فػػي متػػابتي لهػػ ا الثحػػل القواعػػَد والخَّػػوابَم العلميَّػػة المعروفػػة و 

 الثحوث في اليامعات والمعاىد.

 خَّّة الثحل:
ورترة مثاحل يحتوي مّل مثحل علم مَّال    -وىي ى ه–إلكّوف الثحل من مقّدمة 

 متلّوة ب اإلمة إلتخّمن أىّا الّنتاقج الموجودة في الثحل.
ّصػػواب  وفػػي ال تػػاـ ن ػػأؿ اهلل إلعػػالم أف يوّفقنػػا لمػػا يحثّػػو ويرضػػاه  ويلهمنػػا الحػػّي وال

 وييّنثنا الّختؿ وال َّأ.
وصخر دعوانا أف الحمد هلل رّب العالمين  وصلَّم اهلل إلعالم علم سّيدنا محّمد وعلم صلو 

 وصحثو أجمعين.

 

 المبحث األّول: المناهي المتعلّقة بحّد الّسرقة

ة فػػي ضػػماناً لحسػػ  العدالػػ ؛ىنػػاؾ نػػواٍه فػػي الّ ػػّنة الّنثويّػػة إلتعلَّػػي بكيسيّػػة إقامػػة الحػػدود
 إلَّثيقها  وإلحقيقاً لحصوؿ اأَلىداؼ المتوخَّاة من وراقها  مما يتثّين فيما يأإلي.

حساػػاً لألمػػواؿ  ومنعػػاً لليريمػػة  وإلػػوفيراً لألمػػاف فػػي  ؛لػػرع اهلل إلعػػالم قَّػػ  يػػد الّ ػػارؽ
لحكا وأىداؼ  ؛الميتمعات  ولكن وض  ل ل  لروطًا  مما استكنم حاات ا يَّّثي فيها الحدّ 

 افن اف  ح ثما يأإلي. إلعود لصالح
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 المَّل  األّوؿ: الّنهي عن قَّ  يد الّ ارؽ في الّ سر
ولػ ل  حػّرـ مػّل مػا ي ػّل  ؛إّف افستـ يريد أف يوّفر األمن واألماف للميتمعػات جميعػاً 

ومثّينػة  (ٔ)باألمن وجرَّمو  ومنو: الّ رقة  الّتي جعلها افستـ جريمػًة يعاقػ  عليهػا بعقوبػة محػّددة
لمػػا فيهػػا مػػن مساسػػد جّمػػة علػػم النّػػاس مػػن ن ػػر  ؛(ٖ)والّ ػػّنة النثويّػػة ب ػػروط(ٕ)صف الكػػريافػػي القػػر 

 ال وؼ والس ع بينها  وحمايًة للميتم   وزجراً آلخرين.
ول ل  يراعي رروؼ السرد والميتمػ  جميعػاً حتّػم  ؛وم  ذل  فّّف افستـ دين واقعيّ 

ي ػّث  إلنسيػػ  أحكامػو إلخػػيراً لػدى اآلخػػرين فػي إقامػة الحػػدود وإلنسيػ  العقوبػػات  فيحػاوؿ أف ا 
وإلسّرقػاً بػين الم ػلمين  ومتػػم مػا مػاف ىػػ ا ااحتمػاؿ موجػوداً فػّّف افسػػتـ يوقػف إلَّثيػي أحكامػػو 
حّتم ا يرج  ذل  وباًا علم الميتم   مأف يكوف اّل ي ارإلك  الّ ن  واليريمة في الغػ و  أو 

 واؿ السقهاء.خارج بتد افستـ  مما سيأإلي إلسصيل ذل  في أق
 أّوًا: نّص الحديل اّل ي ينهم عن قَّ  يد الّ ارؽ في الغ و:

بن َأْرطَاَة في اْلَثْحِر  فَأإُِلَي ِبَ اِرٍؽ يُػَقػاُؿ لػو: (ٗ)عن ُجَناَدَة بن أبي ُأَميََّة  قاؿ: ُمّنا م  ُبْ رِ 
)ا إلُػْقََّػػػُ  اأْلَيْػػػِدي فػػػي يقػػػوؿ: )  فقػػػاؿ: قػػػد سػػػمعا َرُسػػػوَؿ اللَّػػػِو (٘)ِمْصػػػَدٌر قػػػد َسػػػَرَؽ ُبْ ِتيَّػػػةً 

 .(ٙ)َوَلْوَا ذل   َلَقََّْعُتوُ  ؛ال ََّسِر((
 رانيًا: ألساظ الحديل:

بلسػػ : ))ا إلقَّػػ  األيػػدي فػػي الغػػ و(( بػػدؿ  (ٛ)  والّترمػػ يّ (ٚ)جػػاء فػػي روايػػة الػػّدارمي
ب ػسر الّ سر  فيمكن أف يحمل الّ سر المَّلي ىنا علم المقّيد بالغ و ىناؾ  أو أف يسّ ر الّ سر 

 .(ٜ)ألنّو لري  فيها ؛الغ و: أي ا إلقَّ  إذا سرؽ من الغنيمة
 رالكًا: مثّرر السقهاء لعدـ العمل بالحديل:

  وانق ػموا (ٓٔ)لا يحكا أمكر السقهاء به ا الحػديل  وقػالوا بّقامػة الحػدود فػي الغػ و
 في إلثريرىا ل ل  علم ما يأإلي:
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  وصخروف بأّف المراد بو (ٕٔ)ندىا  والثعض بخعسو ع(ٔٔ)بّرر الثعض منها ل ل  بوضعو
 .(ٖٔ)ألّف الّ ارؽ يكوف لريكاً فيها ب همو ؛ما إذا ماف الم روؽ من الغنيمة قثل الق مة

وصخػػروف خوفػػاً مػػن لحػػوؽ الّ ػػارؽ بالعػػدّو فػػي دار الحػػرب خوفػػاً مػػن قَّػػ  يػػده  وىنػػا 
 .(ٗٔ)يقَّ  يده بعد الّرجوع

الييش في دار الحرب  ولا يكن  واحتّج صخروف في عدـ قَّ  يد ال ارؽ بما إذا ماف
ألّف أمير الييش  ؛افماـ موجوداً فيها  وإنّما يتوّاىا أمير الييش  فيترؾ إلم أف ينسصل الييش

ألنّػػو لػػا  ؛-ممػػا مػاف ب ػػر بػن أرطػػأة ىنػا–ا يقػيا الحػػدود فػي أرض الحػػرب عنػد بعػػض السقهػاء 
إاّ أف يكػػوف إمامػػًا  أو أميػػراً واسػػ  يسػػّوض إليػػو إقامػػة الحػػدود  وإنّمػػا فػػّوض إليػػو إلػػدبير الحػػرب  

ألّف ىػالاء لهػا  ؛المملكة مصاح  العراؽ  أو ال اـ  أو مصر  فّنّػو يقػيا الحػدود فػي مع ػكره
واية افقامة بأنس ها  ولها القدرة علم مع كرىا  فكاف لع كره حكا دار افستـ  ب ػتؼ 

إلػػم المع ػػكر  فػػت يقػػاـ عليػػو  مػػا لػػو خػػرج مػػن المع ػػكر إلػػم دار الحػػرب وزنػػم ىنػػاؾ  رػػّا عػػاد
 .(٘ٔ)الحدّ 

وذى  األوزاعػي إلػم أّف ىػ ا الحكػا ا ي ػتّص بالّ ػرقة  وإنّمػا يعػّا مػا فػي معناىػا مػن 
الحدود  مالّ نم  وحّد الق ؼ  وغير ذل   م السًا ب ل  جمهور السقهاء القاقلين بوجوب إقامػة 

ا مػن غيػر فػرؽ بػين أرض الحػرب الحدود في الّ ػسر مالحخػر  فالحػدود عنػدىا إلقػاـ علػم أىلهػ
 .(ٙٔ)وغيرىا  وإف ماف ما ماف

واسػتدّؿ اليمهػور لمػا ذىثػػوا إليػو بحػديل: ))...وجاىػدوا النّػػاَس فػي اهلل إلثػارؾ وإلعػػالم 
 .(ٚٔ)القريَ  والثعيَد  وا إلثالوا في اهلل لومَة اقا  وأقيموا حدوَد اهلل في الحخر والّ سر...((

 ة الحدود في دار الحرب  وبياف الّرأي الّراجح:رابعًا: صراء السقهاء في إقام
 اختلف السقهاء في ذل  علم ما يأإلي:

ا يقاـ الحدود عند األحناؼ في دار الحرب أو مع كر أىل الثغي  مما قاؿ مماؿ الػّدين  - ٔ
ىػػ(: ))... ومػن زنػم فػي دار الحػرب أو فػي دار الثغػي  رػّا خػػرج ٔٛٙالّ يواسػي الحنسػي: )ت 

ألنّػو التػـ  بّسػتمو  ؛عند القاضي بو  ا يقاـ عليػو الحػّد  وعنػد ال ػافعي ومالػ  يحػدّ  إلينا  فأقرّ 
 .(ٛٔ)أحكاـ افستـ أينما ماف  مقامو...((
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: ))..َأفَّ اْلُمْ ػػػِلَا إَذا زَنَػػػم فػػػي َداِر اْلَحػػػْرِب  أو َسػػػَرَؽ أو َلػػػِرَب (ٜٔ)ويقػػػوؿ الكاسػػػاني
ـَ َا يَػْقػِدُر علػم إقَاَمػِة اْلُحػُدوِد فػي  ؛ِبَ ْيٍء مػن ذلػ  اْلَ ْمَر  أو َقَ َؼ ُمْ ِلًما  َا يُػاْلَخ ُ  َمػا أِلَفَّ اْفِ

ـُ عليو اْلَحدُّ  ؛َداِر اْلَحْربِ  ْسَتـِ  َا يُػَقا ِلَعَدـِ اْلِوَايَِة  َوَلْو فَػَعَل ليئا من ذل   رُاَّ رََجَ  إَلم َداِر اْفِ
ْسَتـِ رُػاَّ َىػَرَب إلَػم َداِر اْلَحػْرِب يُػاْلَخػُ  أِلَفَّ اْلِسْعَل لا يَػَقْ  ُموِجًثا أَ  ؛أَْيًخا ْصًت َوَلْو فَػَعَل في َداِر اْفِ
قَاَمِة َفَت َيْ ُقُم بِاْلَهَرِب إَلم َداِر اْلَحْرِب...(( ؛ِبوِ   .(ٕٓ)أِلَفَّ اْلِسْعَل َوَقَ  ُموِجًثا ِلْ ِ
أىػػل  اليػػيش فػػي الّ ػػرقة يػػرى المالكيّػػة أف يقػػيا أميػػر اليػػيش الحػػدود بثلػػد الحػػرب علػػم  - ٕ

ألّف ذلػػ  أقػػوى لػػو علػػم الحػػّي  ممػػا إلقػػاـ الحػػدود فػػي أرض  ؛وغيرىػػا  مػػن الّ نػػا  ولػػرب ال مػػر
  وى ا ما ذى  إليو (ٕٔ)افستـ  فت يلتسا افماـ مال  إلم اختتؼ الّدارين في إقامة الحدود

 .(ٕٕ)الّليل بن سعد أيخاً 
 لما فيو من إرارة الستنة  ماآلإلي: ؛في دار الحرب اختلف فقهاء الّ افعّية في إقامة الحدّ  - ٖ

 األوؿ: راىر الم ى  أّف افماـ يقيا الحّد ىناؾ إذا لا ي ف الستنة.
والكّاني: ا يقاـ عليو الحّد ىناؾ  ل وؼ الستنػة  بػل يقػاـ عليػو عنػد رجوعػو  وإذا مػاف الحػّد مػن 

ألّف حػّي  ؛ا مػّ ب نس ػو  ورجػ  عػن إقػرارهحقوؽ اهلل إلعالم  مالّ نا  فت نقيا عليو عند رجوعو إذ
 اهلل إلعالم علم الم اىلة  أّما حّي اآلدمّي مالقصاص  فت ي قم بالّرجوع فيو.

وفي حّد الّ رقة ختؼ  واألرهػر أنّػو ي ػقم  وىػ ا الّرجػوع إنّمػا ينسػ  فيمػا رثػا عليػو 
 .(ٖٕ)بافقرار  دوف الّ هادة

أو امتناعو من الّتمكين  من لة الّرجوع  وجهاف: وفي إلن يل التماسو إلرؾ الحّد  أو ىربو  
 .(ٕٗ)أقي هما عدـ الّتن يل

  -(ٕ٘)ومػػ ل  عمػػر بػػن عثػػد الع يػػ   واألوزاعػػي  وإسػػحاؽ بػػن راىويػػو–يػػرى افمػػاـ أحمػػد  - ٗ
وابػػن القػػّيا اليوزيّػػة  أف ا إلقػػاـ الحػػدود فػػي اليػػيش حتّػػم ي رجػػوا مػػن بػػتد الكّسػػار  فػػّذا قسلػػوا 

 .(ٕٙ)أنّو إف رأى افماـ أف يقيا في الغ و أقامها أقيما  ويرى إسحاؽ
وقد عّلل ابػن القػّيا الحكمػة مػن إلػأخير الحػّد فػي الغػ و بقولػو: ))قُػْلػا: َوَأْمكَػػُر مػا فيػو 
إلَػػْأِخيُر اْلَحػػدّْ ِلَمْصػػَلَحٍة رَاِجَحػػٍة: إمَّػػا مػػن َحاَجػػِة اْلُمْ ػػِلِميَن إلَْيػػِو  أو مػػن َخػػْوِؼ اْرإلِػػَداِدِه  َوُلُحوِقػػِو 
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َعػػْن بِاْلُكسَّػػاِر  َوإلَػػْأِخيُر اْلَحػػدّْ ِلَعػػاِرٍض َأْمػػٌر َوَرَدْت بِػػِو ال َّػػرِيَعُة  ممػػا يُػػػاَلخَُّر عػػن اْلَحاِمػػِل َواْلُمْرِضػػِ   وَ 
ـِ  ْسػػػػَت  َوقْػػػػِا اْلَحػػػػرّْ َواْلثَػػػػػْرِد َواْلَمػػػػَرِض  فَػَهػػػػَ ا إلَػػػػْأِخيٌر ِلَمْصػػػػَلَحِة اْلَمْحػػػػُدوِد  فَػتَػػػػْأِخيُرُه ِلَمْصػػػػَلَحِة اْفِ

 .(ٕٚ)َأْوَلم ...((



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٗٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 رأي الّ يديّة: – ٘
ولػ ا فػت يعمػل بػو  ؛يرى الّ وماني أّف حػديل الثػاب مػن الّ يػادات علػم عمػـو الكتػاب

 .(ٕٛ)عندىا
 رأي الاّاىريّة: – ٙ

م ل  ينكر ابن حـ  الاّاىري ب ّدة رثوت ى ا الحديل  وبالّتالي العمل بو  مما ينكر 
  -علػػم فػػرض رثػػوت الحػػديل  –لحػػدود األخػػرى عليػػو علػػم مػػن قاسػػوا غيػػر قَّػػ  األيػػدي مػػن ا

قاؿ:))ا فيقوؿ في ذل : ))رّا زادوا ضتًا  فاحتيوا في ذل  ب ثر ساقم موضوع: أف النثيّ 
ألنَّها أّوؿ م الف له ا ال ثػر  فيقَّعػوف األيػدي  ؛إلقَّ  األيدي في  ال سر((  فكاف ى ا عيثاً 

ار الحرب ب ل   را لو صّح لها ذل   لكاف في ال سر  فت ندري من أين وق  لها إل صيص د
 إسقاطها القود والّدية أو القود فقم علم إلرؾ قَّ  األيدي ىوساً راىرًا  وقد أعاذ اهلل رسولو 

يػة فػي قتػل نسػو الم ػلا عمػداً فػي أرض الحػرب  فيػدع ذمػر  من أف يريد النَّهي عن القػود  والدّْ
إاّ  مّ اب ل َّسر  ى ا ا يخيسو إلم رسوؿ اهللذل   ويقتصر علم النَّهي عن قَّ  األيدي في ا

 .(ٜٕ)((ملعوف متعّمد الك ب عليو 
ويّتخػػح مّمػػا إلقػػّدـ مػػن ألسػػاظ الحػػديل وأقػػواؿ السقهػػاء فيػػو أّف الحػػديل م تلػػف فػػي 

ولػ ل  رأينػا اليمهػور لػا يأخػ وا بػو  بينمػا أخػ  بػو  ؛صّحتو  خصوصًا وأّف فػي راويػو مقػاًا مكيػراً 
أنّو من باب الّ ياسة الّ رعّية  وبناًء عليو  فيتغّير الحكا حوؿ ى ا الموضوع  صخروف علم أساس

من زماف ل ماف ومن إماـ فماـ ومن ل ص آلخر  فيكوف إل مين المصلحة وإلقديرىا مسّوضاً إلم 
افماـ  ويي  عليو أف يقّرر ما يراه صالحاً ومناسثًا  من إلَّثيي الحّد  أو إلأخيره إلم وقا صخػر  

ألّف الحدود مقّدرة من الّ ارع  ا ييوز إسقاطها  وا اسػتثدالها   ؛ا ييوز إسقاطو بحاؿولكن 
 بل يي  إلَّثيقها إذا إلوّفرت ال روط.

وينثغي أف يعلا أنّو ليو في الحديل ما ي ػّي  علػم فعػل اليػراقا أرنػاء الغػ و  أو فػي 
وأخػػ نا األمػػاف مػػنها  فكػػّل  دار الحػػرب  أو مػػ  الكػػافرين الحػػربّيين إذا دخلنػػا بتدىػػا بػػّذنها 

 ذل  حراـ  يدّؿ عليو روح الّ ريعة وقيمو العليا  وال تؼ في إلنسي  الحدود فقم.
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 (ٖٔ)وَمَكر (ٖٓ)المَّل  الكّاني: الّنهي عن قَّ  يد الّ ارؽ في رََمر
إّف الّ ػػػػػّنة الّنثويّػػػػػة إلسّ ػػػػػر مػػػػػا ورد ميمػػػػػًت فػػػػػي القػػػػػرصف الكػػػػػريا  ممػػػػػا يقػػػػػوؿ إلعػػػػػالم: 

[  
   

  ] (ٖٕ ومنػػػو حػػػّد الّ ػػػرقة  الّػػػ ي  )
  فقػػػػػػػد ورد ميمػػػػػػػًت فػػػػػػػي القػػػػػػػرصف الكػػػػػػػريا  ممػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ إلعػػػػػػػالم: (ٖٖ)ىػػػػػػػو قَّػػػػػػػ  يػػػػػػػد الّ ػػػػػػػارؽ

[  
 ] (ٖٗ)  

  والّ ػروط (ٖ٘)ف إلساصػيل ىػ ا الحػّد  مػن المقػدار اّؿّيذي ييػ  قَّعػووقاما الّ ّنة النثويّة بثيا
الّتي يي  إلوّفرىا في الّ ارؽ والم روؽ حّتم يي  إلنسي  العقوبة  والحاات الّتي استكنيْا مػن 

  (ٖٙ)إيقػػػػػاع الحػػػػػّد عليهػػػػػا  وإف مانػػػػػا مكػػػػػل الّ ػػػػػرقة فػػػػػي مونهػػػػػا أخػػػػػ اً لمػػػػػاؿ الغيػػػػػر  مال يانػػػػػة
  ومأف يكوف الم روؽ (ٕٗ()ٔٗ()ٓٗ)  وإنكار الوديعة(ٜٖ)انتهاب  والغص   وا(ٖٛ()ٖٚ)وااختتس

إلافهػًا  أو مأذونػاً باألخػ  منػػو مػن قثػل صػاحثو  أو لػػا يكػن فػي حػرزه المعتػػاد لػو  أو مانػا سػػرقة 
  ممػا فػي (٘ٗ)  أو ماف لل ارؽ حّي في ماؿ الم ػروؽ منػو(ٗٗ()ٖٗ)طعاـ في وقا المياعة العامة

 ـ عليو.ى ا الموضوع اّل ي نحن بصدد الكت
 أّوًا: نّص الحديل:

مػن َحػاِقِم رَُجػٍل  فَػَغَرَسػُو فػي (ٚٗ)َسػَرَؽ َوِديّػاً (ٙٗ)عن ُمَحمَِّد بن يحيػم بػن َحثَّػاَف: َأفَّ َعْثػًدا
َحػػػاِقِم َسػػػيِّْدِه  َفَ ػػػَرَج َصػػػاِحُ  الْػػػَوِديّْ يَػْلػػػَتِمُو َوِديَّػػػُو  فَػَوَجػػػَدُه فَاْسػػػتَػْعَدى علػػػم اْلَعْثػػػِد َمػػػْرَواَف بػػػن 

  َفَ ػػػَيَن َمػػػْرَواُف اْلَعْثػػػَد  َوَأرَاَد َقَّْػػػَ  يَػػػِدِه  فَػػػاْنَََّلَي َسػػػيُّْد (ٛٗ)ِا  وىػػػو َأِميػػػُر اْلَمِدينَػػػِة يَػْوَمئِػػػ ٍ اْلَحَكػػػ
يقػوؿ:))ا قَّػ   إلم رَاِفِ  بن َخِديٍج  َفَ أََلُو عن ذل   فََأْخثَػَرُه أَنَُّو سم  َرُسػوَؿ اللَّػِو  (ٜٗ)اْلَعْثدِ 

فقػػاؿ الرَُّجػػُل:  ِإفَّ َمػػْرَواَف َأَخػػَ  ُغتِمػػي وىػػو يُرِيػػُد َقَّْػػَ  يَػػِدِه  وأنػػا ُأِحػػ ُّ َأْف  فػػي رََمػػٍر  وا َمكَػػٍر(( 
َفَمَ م معو رَاِفػُ  بػن َخػِديٍج حتَّػم أإلػم  إَلْمِ َي َمِعي إليو  فَػُتْ ِثَرُه بِالَِّ ي َسِمْعَا من رسوؿ اللَِّو 

يقػوؿ:))ا قَّػَ  فػي رََمػٍر  وا َمكَػٍر((   ُسػوَؿ اللَّػِو َمْرَواَف بن اْلَحَكػِا  فقػاؿ لػو رَاِفػٌ : سػمعُا  رَ 
 .(ٓ٘)فََأَمَر َمْرَواُف بِاْلَعْثِد  فَُأْرِسلَ 



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 
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 رانيًا: ألساظ الحديل:
بلسػػػػ : ))ا قَّػػػػَ  فػػػػي رمػػػػر معلّػػػػٍي  وا فػػػػي  (ٔ٘)أخػػػػرج مالػػػػ  الحػػػػديل فػػػػي الموطّػػػػأ

 لُغ رمَن الِمَينّْ((.جثٍل  فّذا أواه الُمراُح أو اليريُن  فالقَُّ  فيما يث (ٕ٘)حري ة
غيػػر  (ٖ٘)حينمػػا ُسػػِئَل عػػن  الكََّمػػِر اْلُمَعلَّػػِيَ:))من َأَصػػاَب ِبِسيػػِو مػػن ِذي َحاَجػػةٍ  وقػػاؿ 

َنةً  فت َلْيَء عليو  َوَمْن َخَرَج ِبَ ػْيٍء منػو  فَػَعَلْيػِو َغَراَمػُة ِمكْػَلْيػِو  َواْلُعُقوبَػُة  َوَمػْن َسػَرَؽ  (ٗ٘)ُمتَِّ ٍ  ُخثػْ
 .(ٙ٘) فَػَعَلْيِو اْلَقَُّْ (((٘٘)َد َأْف يُػاْلِويَُو اْلَيرِيُن  فَػثَػَلَغ رََمَن اْلِمَينّْ منو ليئا بَػعْ 

 رالكًا: أقواؿ العلماء والسقهاء في الحديل:
: ))فػػي ىػػ ا الحػػديل ملمػػة من ػػوخة  وىػػي (ٚ٘)ىػػػ(ٖٙٗ-ٖٛٙقػػاؿ ابػػن عثػػد الثَػػػّر: )

فػػي رقيػػي  اّ مػػا جػػاء عػػن عمػػر   ا أعلػػا أحػػداً مػػن السقهػػاء قػػاؿ بهػػا إ(ٛ٘)قولػػو: وغرامػػة مكليػػو
  (ٓٙ)  وروايػػة عػػن أحمػػد بػػن حنثػػل(ٜ٘)حاطػػ  بػػن أبػػي بلتعػػة حػػين انتحػػروا ناقػػَة رجػػل مػػن م ينػػة 

لقوؿ اهلل  ؛ومحمل ى ا عندنا علم العقوبة والّت ديد  واّل ي عليو الّناس العقوبة في الغـر بالمكل
   ]إلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم: 

   
  ] (ٙٔ) :وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم  

[   
   ] (ٕٙ) ومػػػػػػػػػػػػػا  

فعلو عمر يكوف سياسٌة  أّدى إليو اجتهاده  وأّما العقوبة في الثدف بااجتهاد  فغيػر مدفوعػة عنػد 
 العلماء((.

 في معنم الحديل: رابعًا: أقواؿ العلماء
 اختلف أىل العلا الم تعملوف له ا الحديل في إلأويلو ومعناه علم قولين:

: إّف المعنم المقصود به ا الحديل ىو جنو الّكمػر والككػر  مػن غيػر مراعػاة حػرز  القوؿ األوؿ
ـ ا يثقم  ورأى ىالاء أنّو ا قَّ  علم سارؽ الّكمر  والسوامو  والَّّعاـ مَّلقًا  أيّاً ماف نوعو ما دا

ويت ػػارع إليػػو الس ػػاد  مػػالّلثن  والسوامػػو الّرطثػػة  وال خػػروات  ومالمهيّػػأ لألمػػل مػػال ث  ومػػا فػػي 
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معناه  مالّلحـو  واليثوف  واأللثاف  واأللربة  وساقر ما في معناىػا  والّتمػر  مكيػراً مانػا الّ ػرقة 
 .(ٖٙ)أـ قليًت  من حرز مانا  أو من غير حرز

–إذ لػو مػاف مػراده: مػا لػا يكػن محػروزاً  ؛للّكمػربػ مر الّرسػوؿ  وبّرروا إلس يرىا ىػ ا
  وأبػػي حنيسػػة (٘ٙ)  وىػػو قػػوؿ الّ يديّػػة(ٗٙ)لمػػا مػػاف لت صػػيص الّكمػػر فاقػػدة -ممػػا فّ ػػره صخػػروف

 .(ٙٙ)فّنّو يقوؿ بالقَّ  ؛وأصحابو إاّ أبا يوسف
ا: المػػراد أصػػًت  قػػالو  -ممػػا سػػيأإلي قريثػػاً –أّمػػا الاّاىريػػة  فمػػ  عػػدـ اعتثػػارىا بػػالحرز 

 .(ٚٙ)بالّكمر ىنا: مّل فامهة رطثة ولو بحرزىا  وقاسوا عليها األطعمة الّتي ا إلّدخر
إلم أّف المعنم المقصود به ا الحديل ىو الحرز  (ٜٙ)والّ افعّية (ٛٙ): ذى  المالكّيةالقوؿ الكّاني

ليء بح ثو  بأف يكوف الم روؽ محرزاً بحرز مكلو  ممنوعاً من الوصوؿ إليو بمان   وحرز مّل -
ألنّػػو ا ضػػابم لػػو لغػػة وا لػػرعًا  وىػػو ي تلػػف بػػاختتؼ الّ مػػاف والمكػػاف   ؛والمعتثػػر فيػػو العػػرؼ

إذ بػّين أّف العلّػة مونػو فػي  ؛بػدليل قولػو: ))فػّذا صواه اليػرين...(( -(ٓٚ)ونوع الماؿ المراد حساو
بياف أّف الحواقم لي ػا غير حرز لو  فالّكمر ما داـ علم الّ ير  ولا يقَّ   فت قَّ  فيو  وفيو 

 .(ٔٚ)بحرز للّكمار حّتم يأويها اليرين  وما لا يكن في اليرين  فلي ا بمحرزة
إجماعاً من دوف فرؽ بين السامهة وغيرىػا  إاّ  (ٕٚ)وا قَّ  علم من سرؽ من غير حرز

فػي بنػاًء علػم عػدـ وروده  ؛لعدـ اعتثػارىا الحػرز لػرطاً فػي القَّػ  ؛ما لّ  بو الح ن  والاّاىرية
 .(ٖٚ)اآلية

ألنّهػا مانػا فػي  ؛وقد قيل علم ى ا القوؿ: إنّّما قصد بالحديل حواقم المدينة خاّصػةً 
ا إلمنػ  مػن أراد  -لقصػرىا–ذل  الوقا ا حيَّاف لها  وما مػاف منهػا لهػا حيَّػاف  فّنّهػا مانػا 

الوصػػوؿ إلػػم مػػا فػػي داخلهػػا  في ػػمل الحػػديل علػػم ىػػ ا القػػوؿ مػػا مانػػا مكػػل حػػواقم وب ػػاإلين 
 .(ٗٚ)لمدينة  دوف ما مانا محكمة  ومحصنةا

ويثػػدو أّف الحكمػػة مػػن عػػدـ قَّػػ  يػػد الّ ػػارؽ إذا أمػػل مػػن رمػػار الث ػػاإلين  ولػػا يأخػػ  
منها: أّف ى ا مّما يحتاج إليو الّناس  وا سّيما الماّروف في الَّّرؽ  وأبنػاء الّ ػثيل  وا يعنػي ىػ ا 

 ؛فقػم  دوف نسػي افرػا  إاّ إذا مػاف مخػَّّراً أنّو من الياق  فعل ذلػ   بػل لػيو فيػو حػّد الّ ػرقة 
 ولما فيو من حّي الع ر  ومخاعسة الغرامة  والحدود إلدرأ بالّ ثهات.
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: ))فػػرع فػػي مػػ اى  العلمػػاء فػػيمن مػػرَّ بث ػػتاف (٘ٚ)جػػاء فػػي الميمػػوع لػػرح المهػػّ ب
ف يكػوَف فػي حػاؿ غيره  وفيو رمار  أومرَّ ب رع غيره  فم ىثنا أنو ا ييوز أف يأمل منػو لػيئاً إاّ أ
 الخرورة التي يثاح فيها الميتة  وبه ا قاؿ مال  وأبو حنيسة وداود واليمهور.

وقاؿ أحمد: إذا اجتاز بو وفيو فامهة رطثو  وليو عليػو حػاقم  جػاز لػو األمػل منػو مػن 
غير ضػرورة  وا ضػماف عليػو عنػده فػي أصػح الػروايتين  وفػي الروايػة األخػرى يثػاح لػو ذلػ  عنػد 

 وا ضماف...((.الخرورة 
أّمػػػا سػػػرقة أنػػػواع الػػػّ روع  والّكمػػػار  والسامهػػػة علػػػم رموس األلػػػيار  فقػػػد قػػػاؿ جمهػػػور 

ألّف ى ا ىو المراد بالّكمر المعلّػي الػوارد فػي الحػديل عنػد مالػ   ؛السقهاء: ا قَّ  علم سارقها
مانػا فػي   ول ا إلقَّ  يد سػارقها إذا ؛إذ لي ا في الحرز ؛: ))ا قَّ  في رمر معّلي(((ٙٚ)وغيره
  (ٜٚ)  وإذا لا يقَّ  يد الّ ارؽ  فيعّ ر عند الّكوري  ويعػّ ر مػ  الّتغػريا عنػد عَّػاء(ٛٚ()ٚٚ)اليرين

 .(ٓٛ)إذ ىو من األمر المثاح عنده ؛وا ليء عليو عند الّن عي
 خام ًا: إلسصيل صراء السقهاء:

مػّل   لما يوجد من ال تفات بين الم اى  السقهّية فػي إلساصػيل الم ػألة  ف ػأذمر رأي
 م ى  علم حدة  ماآلإلي:

ذى  أبو حنيسة وأصحابو غير أبي يوسف إلم راىر ى ا الحديل  فقػّرروا أنّػو ا قَّػ  فػي  - ٔ
الّكمر ُيْ ػَرُؽ مػن رموس الّن ػل والّ ػير  أو الّ ػنثل مػن قثػل أف يحصػد  وا فػرؽ بػين أف يكػوف 

ألنّػػو  ؛ُحِاػػَر  أـ لػػا يكػػن مػػ ل الحػػاقم محاطػػاً بمػػا يحساػػو عػػن أيػػدي الغيػػر  وقػػد اْسػػُتوِرَي منػػو و 
ي ترط عنػدىا أف يكػوف الم ػروؽ متمػّوًا غيػر إلافػو  ويمكػن اّدخػاره  فػت يت ػارع إليػو الس ػاد   

 .(ٔٛ)مما ذىثوا إلم أنّو ا قَّ  علم من سرؽ ن لة  أو ليرة بأصلها
والم هور من مػ ى  أبػي حنيسػة أنّػو ا قَّػ  فػي أصػل لػيرة يقلػ   وا فػي مػّل مػا ا 

  مالّرط   والعن   والّتمر  والسوامو الّرطثة  -مما سثي-  وي  م ف اده  (ٕٛ)من الَّّعاـ يثقم
ألنّػػو عنػدىا فػي معنػػم الّكمػر المعلّػي الػػوارد فػي الحػػديل   ؛سػواء أمانػا محػػرزة  أو غيػر محػرزة
 .(ٖٛ)وقاسوا عليو الّلحـو واأللثاف واأللربة
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 َفِسيوِ   َجَساُفوُ  اْسَتْحَكاَ  َقدِ  َمافَ  فَِّفْ  ِمْنُو  ُسِرؽَ  رُاَّ  رِيٍن جَ  ِفي َوُوِض َ   الكََّمرُ  ُقَِّ َ  ِإَذا َأمَّا
 َحػدَّ  فَػتَ   َجَسافُػوُ  اْسػَتْحَكاَ  قَػدِ  َيُكػنْ  لَػاْ  َوِإفْ  اْلَسَ ػاُد  ِإلَْيػوِ  يَػَتَ ػارَعُ  َواَ  ُمػدََّخًرا َصػارَ  أِلَينَّوُ  اْلَقَُّْ ؛
 .(ٗٛ)اْلَسَ ادُ  ِإلَْيوِ  يَػَتَ ارَعُ  َحْيلُ  اِادَّْخارَ  يَػْقَثل اَ  أِلَينَّوُ  َسَرَقُو  َمنْ  َعَلم

( فػػػػي ذلػػػ : ))ومنهػػػا أف يكػػػػوف ٜٖ٘يقػػػوؿ عػػػتء الػػػػّدين الّ ػػػمرقندي الحنسػػػي: )ت 
الم روؽ أعيانًا قابلة لتّدخار وافم اؾ  وا يت ارع إليها الس اد  حتم لو سرؽ رماراً ميػدودة 

مػػة حػػاف   ولكػػن يت ػػارع إليهػػا الس ػػاد  نحػػو محػػرزة فػػي حايػػرة  عليهػػا بػػاب مغلػػي  أو مػػاف ر
 العن   والتين  وال سرجل  والرط   والثقوؿ  ا يقَّ .

ولػػو مانػػا ممػػا يثقػػم  مكػػل: اليػػوز  واللػػوز  والتمػػر اليػػابو  والسوامػػو الياب ػػة  ييػػ  
 .(٘ٛ)القَّ ((

لػم وجػوب ذى  اليمهور من: المالكّية  والّ افعّية  والحنابلة  وأبي يوسػف مػن الحنسيّػة إ - ٕ
احتياطػاً فػي إبػراء الّ ّمػة مػػن  ؛قَّػ  اليػد فيمػا يت ػارع إليػو الس ػػاد إذا بلػغ الحػّد الّػ ي يقَّػ  فيػػو

َنًة  فت َلْيَء عليو  َوَمْن ولقولو  ؛حقوؽ العثاد : ))من َأَصاَب ِبِسيِو من ِذي َحاَجٍة غير ُمتَِّ ٍ  ُخثػْ
ِو َواْلُعُقوبَػُة  َوَمػْن َسػَرَؽ منػو لػيئا بَػْعػَد َأْف يُػاْلِويَػُو اْلَيػرِيُن  فَػثَػلَػَغ َخَرَج ِبَ ْيٍء منػو فَػَعَلْيػِو َغَراَمػُة ِمكْػَلْيػ

 .(ٚٛ()ٙٛ)رََمَن اْلِمَينّْ  فَػَعَلْيِو اْلَقَُّْ ((
ذى  مال  إلم أنّو ا قَّ  في  ؛بناًء علم ما جاء في الحديل من قّصة سرقة العثد ل ّيده - ٖ

 ؛ليغرسػػها فيػػو ؛َّعهػػا أحػػد مػػن حػػاقم  ونقلهػػا إلػػم مكػػاف صخػػرالّن لػػة الّصػػغيرة  وا الكثيػػرة إذا ق
ألّف الػّ ن  إذا لػا  ؛(ٛٛ)ول ل  ضرب مرواف بن الحكػا العثػد الّ ػارؽ جلػدات  رػاَّ خلَّػم سػثيلو

ممػػا –يكػػن فيػػو حػػّد  فيعػػّ ر افمػػاـ بمػػا يػػراه مناسػػثاً ب ػػرط أف ا يثلػػغ أدنػػم الحػػدود عنػػد الػػثعض
 .-سيأإلي

   (ٜٛ)مالكاً في الّن لة الكثيرة  فقاؿ: إّف فيها القَّ  ىػ(ٕٗٓ-٘ٗٔوخالف ألهُ : )
-ٖٖٔممػا قػاؿ بقَّػ  يػد سػارؽ الّن لػة المَّروحػة فػي الِينػاف المحروسػة  وقػاؿ ابػن القاسػػا )

 .(ٜٓ)ىػ(: ا إلقَّ ٜٔٔ
: مػن سػرؽ ن لػػة أو رمػرة فػػي دار رجػل قَّػ   ب ػػتؼ رمػر لػػير (ٜٔ)وقػاؿ ابػن المػػواز

. واإلّسي مال  وأصحابو علم أّف القَّ  (ٕٜ)ألوؿ  دوف الكّانيلوجود الحرز في ا ؛الحاقم والِيناف
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واج  علم من سرؽ رطثًا  أو فامهة رطثة إذا بلغْا قيمتها رترة دراىا  وسرقا من حرز  وىو 
 .(ٖٜ)قوؿ الّ افعي  فالحرز عندىا لرط ماليمهور

مثػػاح  يػػدخل مػػن ألّف أمكرىػػا  ؛رأى الّ ػػافعي أّف الحػػواقم لي ػػا بحػػرز للّن ػػل  وا للّكمػػر - ٗ
ولػػ ل  ا إلقَّػػ  يػػد مػػن سػػرؽ مػػن حػػاقم لػػيئاً مػػن لػػيرة  أو رمػػر  ؛جوانػػ  الحػػاقم حيػػل لػػاء

 .(ٜٗ)ألنّو حرز للّكمر  دوف الحاقم ؛معّلي غير محرز  فّذا أواه اليرين قَّعا
 يَػتَِّصل َوَلاْ  َحاِرٌس  َيُكنْ  َلاْ  ِإَذا َلَيرِهِ  ِفي اْلُمَعلَّيِ  الكََّمرِ  َسرَِقةِ  ِفي ال َّاِفِعيَّةِ  ِعْندَ  َحدَّ  َواَ 

َذا ُيَتِحُاونَُو  ِبِييَرافٍ   .ِنَصابًا ِمْنوُ  َيْ ِرؽُ  َمنْ  َعَلم اْلَحدُّ  ُأِقياَ  اْلَيرِينُ  صَواهُ  فَِّ
 ةِ ِصػسَ  َعلَػم يَػتَػَوقَّػفُ  اَ  َلػْرًعا  ُمْحتَػػَرـٍ  َمػاؿٍ  ِمنْ  ُمْحَرزًا ِنَصابًا َيْ ِرؽُ  َمنْ  َعَلم اْلَحدّْ  َوِإقَاَمةُ 

 اأْلَيْصل ُمَثاحِ  بَػْينَ  َواَ  َا  َأوْ  ادَّْخارُهُ  يُْمِكنُ  َما بَػْينَ  َواَ  َوَغْيرِِه  التَّاِفوِ  بَػْينَ  ِعْنَدُىاْ  فَػْرؽَ  َفتَ  اْلَماؿ 
  فيقَّػ  ب ػرقة الّكمػار الّرطثػة  مالّرطػ   والعنػ   والتّػين  والّتسػاح  وال خػروات  ُمَثاِحػوِ  َغْيرِ  َأوْ 

 .(ٜ٘)والثَّّي   والثقوؿ  وما ألثههامن القكّاء  
 .(ٜٙ)انتساء الحرز ؛م ى  الحنابلة ىو عدـ قَّ  يد الّ ارؽ أيخاً  - ٘

ردعػػاً لػػػو  ؛وذىػػ  الحنابلػػة إلػػػم الّتخػػعيف فػػػي إلغػػريا سػػارؽ الكمػػػر  والككػػر  والمالػػػية
ْيٍء منػػو   ممػػا سػػثي فػػي الحػػديل: ))... وَخػػَرَج ِبَ ػػ(ٜٚ)ألنّهػػا فػػي العػػادة إل ػػثي إليهػػا اليػػد ؛وزجػػراً 

  فياز أف إلغلَّ  قيمتها علم سػارقها ردعػاً لػو وزجػراً ب ػتؼ (ٜٛ)فَػَعَلْيِو َغَراَمُة ِمكْػَلْيِو َواْلُعُقوبَُة...((
غيرىا: أي الكَّمر والككػر والمالػية  فيخػمن بقيمتػو مػّرًة واحػدًة إف مػاف متقوَّمػًا  أو بمكلػو إف مػاف 

 .(ٜٜ)ؼ القياس للنَّّص  فت يياوز بو محلَّ النَّصّ ألفَّ التَّخعيف فيما ذمر علم خت ؛مكلّياً 
 .(ٓٓٔ)أّما سرقة ما سثي من حرزىا  فيقَّ  فيها اليد  مثاقي األلياء إذا بلغا نصاباً 

 وسثي قريثاً رّد ابن عثد الثّر لتخعيف الغرامة  قاقًت بن   ى ا المقَّ  من الحديل.
ـُ  َواَ   ُبْ ػَتافٍ  ِفػي َمانَػاْ  َولَػوْ  اْلَكَكر  َأوِ  اْلُمَعلََّقةِ  الكَّْمارِ  َسرَِقةِ  مَعلَ  اْلَحَنابَِلةِ  ِعْندَ  اْلَحدُّ  يُػَقا

 ال ََّيرُ  َأوِ  النَّْ ل َمافَ  ِإَذا فََأمَّا .(ٔٓٔ)(( َمَكرٍ  ِفي َواَ  رََمرٍ  ِفي َقَّْ َ  اَ )) :  ِلَقْوِلوِ  ِبُ َوٍر  ُمَحاطٍ 
 .(ٕٓٔ)ِنَصابًا بَػَلغَ  ِإفْ   ُ اْلَقَّْ  ُيْ َرؽُ  َفِسيَما ُمْحَرزٍَة  َدارٍ  َداِخل



    -دراسة فقهّية مقارنة  -المناىي في الحدود في سنن أبي داود 
  ـ. د. جميل علي سورجي       أ. ـ. د. إسماعيل محمد قرني 

ٗٛ 

 

 

أّما المالية  من افبل والغػنا والثقػر وغيرىػا الّتػي إلكػوف باليثػل أو فػي مراعيهػا  والّتػي 
إل ػػّمم بالحري ػػة  وإف مػػاف معهػػا مػػن يحرسػػها  فلػػيو علػػم سػػارقها قَّػػ  عنػػد مالػػ  والّ ػػافعي  

إذا بلغا مػا ييػ  فيػو    قَّ  من سرقها(ٖٓٔ)ألنّها لي ا في الحرز  فّف صواىا الُمراح ؛وأحمد
  وىػو قػوؿ أبػي حنيسػة وأبػي رػور إذا لػا يكػن لهػا فػي مرعاىػا مػن -وىو قيمػة ربػ  دينػار-القَّ  

 .(ٗٓٔ)إذ يكوف المرعم حرزاً لها حين اؾ ؛يحرزىا  وإاّ فيقَّ  يد سارقها عندىما
 ُمثَػػاحَ  َا  َأوْ  إلَاِفًهػػا َمْونِػػوِ  ِمػػنْ  ؿاْلَمػػا ِصػػَسةِ  َعلَػػم يَػتَػَوقَّػػفُ  اَ  اْلَحَنابِلَػػةِ  ِعْنػػدَ  اْلَحػػدّْ  َوِإقَاَمػػةُ 

رَ  َأوْ  اأْلَيْصل  .ُمَعرًَّضا لَْيوَ  َأوْ  ِللتػََّلفِ  ُمَعرًَّضا ُمَثاٍح  َغيػْ
 َقَّْػ َ  فَػتَ  َوال ّْػْرِجيَن  َوالػكػَّْلجَ  َواْلَكػأَليَ  َواْلِمْلػحَ  اْلَمػاءَ  َيْ ػَتكْػُنوفَ  األحناؼ فَِّفَّ  َذِل َ  َوَم َ 

ـِ  اْلَحِديِل  بَِنصّْ  بَػْعِخَها ِفي النَّاسِ  ْلِتَراؾِ اِ  َسرِقَِتَها؛ ِفي   وم ل  َعاَدةً  اآْلَخرِ  اْلثَػْعضِ  إَلَموُّؿ َوِلَعَد
ا قَّػػ  فيمػػا يوجػػد إلافهػػاً مثاحػػاً فػػي دار افسػػتـ  مال  ػػ   والح ػػيش  والقصػػ   والّ ػػم   

وبلػغ الّنصػاب إاّ  والَّّير  والّصيد  بينما ذى  اليمهور إلم وجوب القَّ  فػي مػّل لػيء أحػرز 
لعمـو األدّلة من الكتاب  والّ ّنة  وا  ؛في الماء والّتراب  والَّّين  والحصم  والمعازؼ  والّنثي 

 .(٘ٓٔ)أرر لكونها مثاحة األصل
ألنّهػا  ؛ذى  افباضّية أيخًا إلػم عػدـ القَّػ  فػي سػرقة الّكمػار علػم األلػيار فػي الث ػاإلين - ٙ

 .(ٙٓٔ)َّ يعتثروف أيخاً الحرز لرطاً للق
 ؛وقد اعتثر الّ يديّة الحرز لرطاً لقَّ  اليد  مما في الكمػر المعلّػي  واسػتدّلوا لقػولها باللغػة - ٚ

 .(ٚٓٔ)حيل إّف ال رقة من معناىا ااستتار  وىو ا يتحّقي بدوف الحرز
  وقالوا بقَّ  يد ال ارؽ مَّلقاً سواء أماف من حػرز أـ (ٛٓٔ)لا يعتثر الاّاىريّة الحرز لرطاً  - ٛ

 .(ٜٓٔ)لخعسها عندىا ؛  ولا يعتّدوا باألحاديل الم مورةا
يقوؿ ابن حػـ  فػي ذلػ : ))فَػػَنْحُن َنْ ػَهُد َونَػثُػاُّ َونَػْقََّػُ  بَِيِقػيٍن َا يَُمازُِجػُو َلػ ّّ َأفَّ اللَّػَو 

   فَاْلػِتَراُط اْلِحػْرِز إْذ َا َلػ َّ فػي ذلػ ؛اْلِتَراَط اْلِحْرِز في ال َّرَِقةإلَػَعاَلم لا يُرِْد َقمُّ َوَا َرُسوُلُو 
نََّمػا يَػْلػ َ ـُ مػن فيها بَاِطٌل بَِيِقيٍن  َا َل َّ  فيو  َوَلْرٌع ِلَما لػا يَػْأَذْف اللَّػُو إلَػَعػاَلم بِػِو  وَُمػلُّ مػا ذََمْرنَػا فَِّ

ػػُة  َوَوقَػػَف علػػم مػػا ذََمْرنَػػا ػػْن اْجتَػَهػػَد فََأْخََّػػ ؛قَاَمػػْا عليػػو اْلُحيَّ َأ َمػػْأُجوٌر َوبِاَللَّػػِو أَلَيفَّ مػػن َسػػَلَف ِممَّ
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. وعػػػدـ ااعتثػػػار بػػػالحرز فػػػي القَّػػػ  يػػػروى عػػػن زفػػػر  وأحمػػػد  وإسػػػحاؽ  (ٓٔٔ)إلَػَعػػػاَلم التػَّْوِفيػػػُي((
 .(ٔٔٔ)وال وارج أيخاً 

ألنّها إلكوف غيػر محػرزة   ؛ويرى افمامّية أيخاً أنّو ا قَّ  في الّكمرة ما داما علم الّ يرة - ٜ
طتؽ الّنصوص الككيرة بعدـ القَّ  ب رقتها مَّلقًا  وم  ذل  ف ؛وإف مانا محرزًة بحاقم وُغِليَ 

بناًء علم أّف الغالػ   ؛فهناؾ من يقوؿ منها: إّف ى ه الّروايات إل تّص بما ماف منها في غير حرز
 .(ٕٔٔ)من األليار مانا في غير حرز في ذل  الّ ماف  مالث اإلين

 ائهالمبحث الّثاني: المناهي المتعلّقة بتعذيب المحدود وإيذ
ولػػػ ل  نيػػد لديػػو األخػػػتؽ  ؛يحػػاف  افسػػتـ علػػػم مرامػػة افن ػػاف فػػػي مػػّل األحػػواؿ

الح نة وافنصاؼ حينما يَّّثي الحدود علم الم نثين الميرمين  فينار إليها مّن اف لو حرمتو   
 مما يّتخح مّما يأإلي.

 المَّل  األّوؿ: الّنهي عن إلع ي  المحدود ج ديّاً 
دود والعقوبػػات علػػم الميػػرمين  لػػا ي ػػمح ل خػػرين أف إّف افسػػتـ حينمػػا لػػّرع الحػػ

 يعّ بوىا ج ديّاً فوؽ الحّد  أو معنويّاً ب ّثها والّتنقيص من لأنها  مما سيأإلي بياف ذل .
 أّوًا: نّص الحديل:

 (.ٖٔٔ):))اْرُموا  َواإلػَُّقوا اْلَوْجَو...((روى أبو داود قولو  - ٔ
 .(ٗٔٔ)اؿ: ))إذا َضَرَب أحدما  فَػْلَيتَِّي اْلَوْجَو((  قعن أبي ُىَريْػَرَة عن الّنثّي  - ٕ

 رانيًا: سث  ورود الحديل:
روى أبػػو داود وغيػػره الحػػديل األّوؿ فػػي حػػديل أبػػي بكػػرة فػػي قّصػػة الّتػػي زنػػا  فػػأمر 

برجمها  وقاؿ: ))ارموا  واإلّقوا الوجو((  فنهم عن ضرب وجهها  وإذا ماف ى ا أمره رسوؿ اهلل 
ـّ  وإف مػاف فػي سػث  في حّي من إلعػّين إ ىتمػو  فمػن دونػو يكػوف أولػم بهػ ا األمػر  فػالحكا عػا

خػػاّص  في ػػمل الحكػػا الّخػػرب لحػػّد  أو إلع يػػر  ونحػػَو ضػػرب ولػػّي  وسػػّيد  وزوج لمػػن إلحػػا 
 .(٘ٔٔ)أمرىا
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 رالكًا: الحكمة من الّنهي عن ضرب الوجو:
نّو ألرؼ أعخػاء وأل ؛الحكمة من ى ا الّنهي ىي: لما في الوجو من الّلَّافة   والكرامة

حيػػل فيػػو األعخػػاء الّنسي ػػة والّرقيقػػة مػػالعينين  وأمكػػر  ؛افن ػػاف  ومعػػدف جمالػػو  ومنثػػ  حواّسػػو
افدرامات  فت بّد أف يحترز عن ضربو  وإليريحو  وإلقثيحو  حّتم ا يسػوت مػا فيػو مػن المنػاف   

 .(ٙٔٔ)افة إل ريفوألّف اهلل إلعالم أضافو إليو إض ؛وا يصيثو الّ ين اّل ي ي ى  بيمالو
وألنّػو أّوؿ األعخػاء فػي  ؛والوجو أصل في خلقة افن اف  وغيره مػن األعخػاء خػادـ لػو

الّ  وص والمقابلة  والّتحّدث والقصد  مما أنّو مقّر اليماؿ والح ػن  وبػو قػواـ الحيػواف ملّػو: 
أخثػػػار   لكػػػّل ىػػػ ا احترمػػػو الّ ػػػرع الّ ػػػريف  وأمػػػر بعػػػدـ الّتعػػػّرض لػػػو فػػػي عػػػّدة ؛ناطقػػػو  وصػػػامتو

 .(ٚٔٔ)بخرب  أو إىانة  أو إلقثيح  أو إل ويو
 رابعًا: ألساظ الحديل:

 ؛: ))إذا ضرب أحدما فلييتنػ  الوجػوَ (ٜٔٔ)  وابن حّثاف(ٛٔٔ)نّص الحديل عند أحمد
((  وعنػػػد الث ػػػاري ىكػػػ ا: ))إذا قاإلػػػَل أحػػػدُما  فلييتنػػػِ  (ٕٓٔ)فػػػّّف اهلل خلػػػَي صدـ علػػػم صػػػورإلو

لس : ))إذا قاإلل أحػدما أخػاه  فلييتنػ  الوجػو  فػّّف ب (ٕٕٔ)  وم لا في صحيحو؛(ٕٔٔ)الوجَو((
 اهلل خلَي صدـ علم صورإلو((.

فالمقاإللة من بػاب المساعلػة  وىػو يقتخػي الم ػارمة: أي إذا قاإلػل أحػدما مػ  الكّسػار  
ألنّػػو يقاإلػػل ميسمػػا أمكنػػو فػػي ىػػ ه  ؛فلييتنػػ  مػػن ضػػرب وجهػػو  وىػػ ا فػػي غيػػر ميػػداف الحػػرب

 .(ٖٕٔ)ن المكلةالحالة  مما مّر في الّنهي ع
 .(ٕٗٔ)وقيل: إذا أمكنو اجتناب ضرب وجهو حّتم في ميداف الحرب اجتنثو

وإذا ماف ى ا ىو الحكَا م  الكافر  فكيػف يكػوف مػ  العثػد المػالمن  فيكػوف اجتنػاب 
.وقػػد رأى الػػثعض مػػنها ابػػن حيػػر (ٕ٘ٔ)وجهػػو أوجػػَ   وأمكػػر طلثػػًا  وإف مػػاف فػػي إلنسيػػ  الحػػدود

قتل  وأّف المساعلة لي ا علم بابها ىنا  وأنّها من باب: عاقثا  أّف قاإلل بمعنم (ٕٙٔ)الع قتني
 ؛ل ػػماحة افسػػتـ  وقيمػػو العليػػا فػػي الحػػرب ؛اللّػػّص  وطارقػػا الّنعػػّل  ولكػػن ا ي ػػّلا لػػو ذلػػ 

وليتناوؿ ما يق  عند أىل العػدؿ مػ  الثغػاة  ومػ ل  عنػد دفػ  الّصػاقل  فييتنثػوا الوجػو فػي ىػ ه 
 .(ٕٚٔ)األحواؿ
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المنػػػ  مػػػن ضػػػرب الوجػػػو بػػػأّف اهلل إلعػػػالم خلػػػي صدـ علػػػم صػػػورة وجػػػو  ويػػػدّؿ إلعليلػػػو
ـّ ي ػػػػمل غيػػػػر الم ػػػػلا أيخػػػػًا  وي ػػػػمل ضػػػػرب افن ػػػػاف خػػػػّد نس ػػػػو  -المخػػػػروب أّف الّنهػػػػي عػػػػا

  والمراد باألخوة مما ورد في بعض الّروايات: ))إذا ضرب أحدما أخاه...(( األخّوة (ٕٛٔ)ووجهو
 .(ٜٕٔ)في اآلدمّية

في ىػ ه األحػواؿ  فسػي بػاب الّتع يػر  والّتأديػ   والحػدود يكػوف وإذا ماف ى ا مَّلوبًا 
. ويدّؿ الّنهي بااىره علم الّتحريا  بدليل قوؿ (ٖٓٔ)مَّلوباً بَّريي أولم مما في حديل أبي داود

 .(ٕٖٔ()ٖٔٔ)سويد الّصحابّي لّما رأى رجًت لَّا جاريتو: ))أما علما أّف الّصورة محّرمة((
 لمصارعة:خام ًا: حكا ألعاب المتممة وا

حيػل إّف الّخػرب  ؛لكونها خَّيرة ؛(ٖٖٔ)ويدخل في الحرمة ما ي ّمم بألعاب المتممة
فيها يكوف علم الوجو خاّصة  فخػرب الوجػو فيػو مقصػود أّوًا وبالػّ ات  وفيهػا احتمػاؿ الهػتؾ   

 مما لو ضرب المتما أخاه علم صدره أو علم مثده.
وؿ أحػدىما ل خػر: إف غلثتػ  فعليػ     فهي جػاق ة ب ػرط أف ا يقػ(ٖٗٔ)أّما المصارعة

 .(ٖ٘ٔ)م ا وم ا والعكو
  مػػػالحمير  والثغػػػاؿ  (ٖٙٔ)ومكػػػل اآلدمػػػي فػػػي حرمػػػة ضػػػرب وجهػػػو: مػػػّل حيػػػواف محتػػػـر

 .(ٖٚٔ)-مما مرّ -والغنا  وغيرىا  دوف الكافر الحربيّ 
وللمحافاة علم حياة المالمن المحػدود يوصػي الّ ػرع بػأف يسػّرؽ الّخػرب علػم أعخػاء 

حتّػم ا يس ػده  ممػا يوصػي بػأف يينّػ  الّخػرب الوجػو   ؛مػ  فػي عخػو واحػدالمحدود  فت يي
 .(ٖٛٔ)والّرأس  والم امير  والمقاإلل  مكل: الكثد  أو علم موض  الكليتين

 المَّل  الكّاني: الّنهي عن إلع ي  المحدود معنويّا ب ّثو  والّدعاء عليو
حساػاً لهػ ه  ؛وجهو مما حاف  افستـ علم مرامة افن اف الي ديّة  فمن  من ضرب

الكرامة  م ل  حاف  علم مرامتو المعنويّة  فلا ييّوز خدلو من الّناحّية النس ّية  والّتنقيص من 
 لأنو  مّل ى ا من باب حس  حقوؽ افن اف  الّتي ي ايد الثعُض بها علم افستـ.
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 أّوًا: نّص الحديل:
  َفَ ػِهَد علػم نَػْسِ ػِو أَنَّػُو َأَصػاَب اْمػَرَأًة َحَراًمػا يَّ اللَّػوِ عن أَبي ُىَريْػَرَة  قاؿ: جاء اأْلَْسَلِميُّ نَثِ  - ٔ

َ((  قػاؿ: (ٜٖٔ)  فََأقْػَثَل في اْلَ اِمَ ػِة  فقاؿ:))أَِنْكتَػَهػاَأْرَبَ   َمرَّاٍت  ُملُّ ذل  يُػْعِرُض عنو النَّثيُّ 
يَِغيػػُ  اْلِمػْرَوُد فػػي  نعػا. قػػاؿ:))حتَّم غَػاَب ذلػػ  ِمْنػَ  فػػي ذلػ  منهػػاَ((  قػاؿ: نعػػا  قاؿ:))ممػا

في اْلِثْئِرَ((  قاؿ: نعا  قاؿ:))فَػَهْل إَلْدِري ما الّ نمَ((  قاؿ: نعا  أإلَػْيُا  (ٓٗٔ)اْلُمْكُحَلِة  َوالرَّْلاءُ 
منهػػا َحَراًمػػػا مػػػا يَػػْأإِلي الرَُّجػػػُل مػػػن اْمَرأإلِػػػِو َحػػَتًا  قاؿ:))فمػػػا إلُرِيػػػُد بهػػ ا اْلَقػػػْوِؿَ((  قػػػاؿ: ُأرِيػػػُد َأْف 

رَُجلَػػْيِن مػن َأْصػَحاِبِو يقػوؿ َأَحػُدُىَما ِلَصػاِحِثِو: اْناُػْر إلػػم َرنِػي  فَػَأَمَر بِػِو  فَػػُرِجَا  َفَ ػِمَ  النَّثػيُّ إُلََّهّْ 
ىػػ ا الَّػػ ي َسػػتَػَر اهلل عليػػو  فلػػا إَلَدْعػػُو  نَػْسُ ػػُو حتػػم رُِجػػَا رَْجػػَا اْلَكْلػػِ   َفَ ػػَكَا عنهمػػا  رُػػاَّ َسػػاَر 

  فقػاؿ:))أَْيَن فُػَتٌف َوفُػَتٌفَ((  فَػَقػاا: َنْحػُن َذاِف يػا (ٔٗٔ)ِحَماٍر َلػاِقٍل ِبرِْجِلػوِ  َساَعًة حتم َمرَّ ِبِييَسةِ 
َرُسوَؿ اللَِّو  قاؿ:))اْن ِا  َفُكَت من ِجيَسِة ى ا اْلِحَمػاِر((  فَػَقػاا: يػا نَثِػيَّ اللَّػِو  مػن يَْأُمػُل مػن ىػ اَ 

ًسػػا َأَلػػدُّ مػػن َأْمػػٍل منػػو  َوالَّػػِ ي نَػْسِ ػػي بيػػده: إنػػو اآْلَف َلِسػػي قاؿ:))فمػػا نِْلُتَمػػا مػػن ِعػػْرِض َأِخيُكَمػػا صنِ 
َقِموُ   .(ٖٗٔ)فيها(( (ٕٗٔ)أَنْػَهاِر اْلَينَِّة يَػنػْ

برجِا ماعِ  ْبِن مالٍ   خرْجنا بو إلم الثقي   فواهلل ما  عْن أبي سعيٍد  قاؿ: لمَّا أمَر النَّثيُّ  – ٕ
  (ٗٗٔ)قاؿ أبو مامل قاؿ: فرمْيناُه بالعااـ واْلَمَدِر  واْلَ َ ؼِ –ا أورقناُه  وا حسْرنا لو  ولكنَّو قاـ لن

اْلَحػػرَّة حتَّػػم  (٘ٗٔ)فالػػتدَّ والػػتَدْدنا خلَسػػو حتَّػػم أإلَػػم َعػػْرَض الَحػػرَّة  فانتصػػَ  لنػػا  فرمْينػػاه بيتميػػدِ 
 .(ٚٗٔ()ٙٗٔ)سكَا. قاؿ: فما استغسَر لو  وا سثَّو

: نحػَوه  ولػيو بتمامػو  قػاؿ: ذىثُػوا ي ػثُّونو  ثػّي عن أَبػي نخػَرة  قػاؿ: جػاَء رجػٌل إلػم النَّ  – ٖ
 .(ٛٗٔ)فنهاىا  قاؿ: ذىثوا ي تغسروف لو  فنهاىا  قاؿ: ىو رجٌل أصاَب ذنثاً ح يثو اهلل

عػػن َخالِػػَد بػػن اللَّْيػػتِج  ذمػػر َأفَّ اللَّْيػػتَج أَبَػػاُه أخثػػره: أَنَّػػُو مػػاف قَاِعػػًدا يَػْعَتِمػػُل فػػي ال ُّػػوِؽ   –ٗ
  وىػػو َأٌة إَلْحِمػػُل َصػػِثيِّا  فَػكَػػاَر النػػاس َمَعَهػػا  َورُػػػْرُت ِفػػيَمْن رَػػاَر  فَانْػتَػَهْيػػُا إلػػم النَّثػػّي َفَمػػرَّْت اْمػػرَ 

يقػػوؿ:))من  أبػػو ىػػ ا َمَعػػِ َ((  َفَ ػػَكَتْا  فقػػاؿ َلػػابّّ َحػػْ َوَىا: أنػػا أَبُػػوُه يػػا َرُسػػوَؿ اللَّػػِو  فََأقْػثَػػَل 
إلػم َسَتم: أنا أَبُػوُه يػا َرُسػوَؿ اللَّػِو  فَػَناَػَر رسػوؿ اللَّػوِ عليها  فقاؿ:))من أبو ى ا َمَعِ َ((  قاؿ الْ 

ًرا  فقػاؿ لػو النَّثػّي  :))َأْحَصػْنَاَ((  قػاؿ: بَػْعِض من َحْوَلُو َيْ أَُلُهْا عنو  فَػَقاُلوا: ما َعِلْمَنا إا َخيػْ
نَػاُه بِاْلِحَيػارَِة حتػم َىػَدَأ  نعا  فََأَمَر ِبِو   فَػُرِجَا  قاؿ: َفَ َرْجَنا بِػِو  َفَحَسْرنَػا لػو حتػم َأمْ  َكنَّػا  رُػاَّ َرَميػْ



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 
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  فَػُقْلنَػا: ىػ ا  جػاء َيْ ػَأُؿ عػن اْلَ ِثيػِل  َفَياَء رَُجٌل َيْ َأُؿ عن اْلَمْرُجوـِ  فَاْنَََّلْقَنا ِبِو إلم النَّثّي 
و أَبُوُه  فََأَعنَّاُه علم ُغْ ِلِو  : ))َلُهَو َأْطَيُ  ِعْنَد اللَِّو من رِيِح اْلِمْ ِ ((  فّذا ىفقاؿ رسوؿ اللَّوِ 

ـْ اَ!  .(ٜٗٔ)َوإَلْكِسيِنِو  َوَدْفِنِو  وما َأْدِري قاؿ: َوالصََّتِة عليو  َأ
 رانيًا: بعض األحكاـ الم تنثَّة من األحاديل:

 استنثم السقهاء من ى ه األحاديل أحكاماً مكيرة  منها:
ن أجل ذل  حّرـ الغيثػة والّنميمػة  والَّّعػن  حّرـ افستـ أف يالذى افن اف ولو بكلمة  وم - ٔ

والّلعن  والّ ػّ  والّ ػتا  سػواء أمػاف بغيثػة افن ػاف  أو بمواجهتػو  حساػاً لكرامتػو  ومنعػاً لن ػر 
الح ػػػد والعػػػداوة والثغخػػػاء بػػػين الميتمػػػ   الّتػػػي إلػػػ ى  بػػػاألخوة الّتػػػي جعلهػػػا اهلل إلعػػػالم بػػػين 

 .(ٓ٘ٔ)المالمنين
ذيّػػػػة الم ػػػػلا مػػػػن الّناحيّػػػػة الّنس ػػػػّية  بتيريحػػػػو بالكلمػػػػات ولّ ػػػػّدة مراىػػػػة اهلل إلعػػػػالم أل

 (ٔ٘ٔ)اليارحة  ذمر اهلل إلعػالم مكيػراً مػن الوعيػد علػم الغيثػة والّنميمػة  حتّػم نقػل الػثعض افجمػاع
 .(ٕ٘ٔ)علم أنّهما من الكثاقر

واألحاديػػػل الّ ػػػابقة صػػػريحة فػػػي الّنهػػػي عػػػن إلعػػػ ي  المػػػ ن  المحػػػدود مػػػن الّناحيّػػػة 
 حسااً لكرامتو وقدره عند اهلل إلعالم خصوصاً عندما يَّّهر بالحدود. ؛ات اليارحةالّنس ّية بالكلم

حيػل  ؛استحثاب المثالغة في ااستكثات وااستسصاؿ في بياف حقيقة الّ نم من قثػل الّ انػي – ٕ
بػّقرار مػػاع  األسػلمّي علػم نس ػو  بػل اسػػتسهمو بألسػاٍظ ا أصػرح منهػا فػػي لػا يكتػف الّرسػوؿ 
يتحالػػػم عػػػن الػػػّتلّس  بهػػػ ه الكلمػػػات إاّ فػػػي مكػػػل ىػػػ ه الحالػػػة    بػػػل مػػػاف بيػػػاف المَّلػػػوب

بهػ ا ااستسصػاؿ  بػل صػّوره إلصػويراً حّ ػّيًا  وىػو أبلػغ مػن  الحّ اسة  رػّا لػا يكتػف الّرسػوؿ 
 .(ٖ٘ٔ)الّت مّية بأصرح أسماقو وأدّلها عليو

جوع  وبمػػا يعتػػ ر بػػو مػػن فػػي الحػػديل اسػػتحثاب إللقػػين المقػػّر بالّ نػػا والّ ػػرقة وغيرىمػػا بػػالرّ  – ٖ
ألّف الحػػػدود مثنيّػػػة علػػػم الم ػػػاىلة والػػػّدرء  ب ػػػتؼ حقػػػوؽ  ؛رجوعػػػو -حينئػػػ –لػػػثهة  فيقثػػػل 

 .(ٗ٘ٔ)اآلدمّيين  وحقوؽ اهلل إلعالم المالّية  مال ّماة والكّسارة وغيرىما  فّنّو ا ييوز الّتلقين فيها
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علػػم طلػ  إقامػة الحػػدّْ عليػو مػػ  ألنَّػػو اسػتمرَّ  ؛فػي الحػديل منقثػػة عايمػة لمػػاع  بػن مالػ  – ٗ
ليتاَّ إلَّهيره  ولا يرج  عن إقراره م  أف الََّّث  الث ريَّ يقتخي أف ا ي ػتمرَّ علػم افقػرار  ؛إلوبتو

بما يقتخي إزىاؽ نس و  فياىد نس و علم ذل  وقوي عليها  وأقرَّ مػن غيػر اضػَّراٍر إلػم إقامػة 
إذ مػاف باسػتَّاعتو أف يثػرز  ؛مػن القتػل بالّتوبػةذل  عليو بالّ هادة م  وضوح الَّّريي إلم سػتمتو 

أمػره فػي صػػورة ااسػتستاء  فػػيعلا مػا ي سػػم عليػو مػن أحكػػاـ الم ػألة  ويثنػػي علػم مػػا ييػاب بػػو  
 .(٘٘ٔ)ويعدؿ عن افقرار إلم ذل 

ي تحّ  لمن وق  في الساح ة أف يتوب إلم اهلل إلعالم  وي تر علم نس و  وا ي مر ذلػ   – ٘
لمن يَّّل  علم ذل  أف ي تره  وا يسخحو بػين النّػاس إف لػا يكػن ميػاىراً ألحد  مما ي تحّ  

 .(ٙ٘ٔ)بها
فيو دليل لما اإلَّسػي عليػو العلمػاء: مػن أفَّ الػرَّجا يحصػل بػالحير  أو المػدر  أو العاػاـ  أو  – ٙ

 .(ٚ٘ٔ)ال  ؼ  أو ال     وغير ذل  مما يحصل بو القتل وأنّو ا إلتعّين األحيار
أصػػحابو عػػن لػػتا لػػارب ال مػػر  والػػّدعاء عليػػو  و الّرسػػوؿ وىنػػاؾ حػػديل ينهػػم فيػػ

لتوّىمػػو أنّػػو م ػػتحّي لػػ ل   فيوقػػ   ؛حتّػػم ا يتمػػادى فػػي غيّػػو وعصػػيانو ؛وإلع يثػػو بػػ ل  نس ػػّياً 
أّمتو   فيوّجو الّنثّي (ٛ٘ٔ)وألّف حقوؽ اهلل إلعالم مثنّية علم الم امحة ؛ال يَّاف في قلثو وساوس

يّػة الّتعامػل مػ  مػن وقػ  فػي معصػية مػن المعاصػي  بػأف ا نناػر إلػم ب ل  إلوجيهًا مريمػًا  فػي ميس
فػت ن ػّثها  وا  ؛أصحاب المعاصي ناػرة اسػتحقار ومراىيػة  بػل  نناػر إلػيها ناػرة حػّ  وحنػاف

أإلِػػَي نحقػػرىا  ومػػن الّػػ ي يعلػػا مػػا يػػالوؿ إليػػو مصػػير ذلػػ  العاصػػي  ممػػا روي َأفَّ َرُسػػوَؿ اهلل 
  قاؿ أبو ُىَريْػَرَة:  َفِمنَّا الخَّاِرُب بيده   َوالخَّاِرُب (ٓٙٔ):))اْضرِبُوُه((قد َلِرَب  فقاؿ (ٜ٘ٔ)ِبرجل

: َأْخَ اَؾ اهلل فقاؿ رسوؿ اللَّوِ  (ٔٙٔ)بِنَػْعِلِو  َوالخَّاِرُب بِكَػْوِبِو  فلما اْنَصَرَؼ  قاؿ بَػْعضُ  : ))َا اْلَقْوـِ
 .(ٖٙٔ)(((ٕٙٔ)إلَػُقوُلوا َىَكَ ا  َا إلُِعيُنوا عليو ال َّْيََّافَ 

زجػػراً لػػو وردعػػًا   ؛وإلثكيتػػو (ٗٙٔ)ىػػ ا مػػ  أمػػره بتػػوبي  لػػارب ال مػػر وا ينػػافي نهيػػو 
حتّػػم ين جػػر  وي ػػعر ب نثػػو  ومػػا ارإلكثػػو مػػن ال َّػػأ  فػػت يرعػػوي فػػي غيّػػو وضػػتلو  بػػأف ننصػػحو 
بلَّف  فنقوؿ لو: أا إل تحي من اهللَ  رػّا نتثػ  ذلػ  بػدعوة صػادقة  حتّػم ي ػعر العاصػي أنّػ  

بمػوّدة ورحمػة  ا ناػرة اسػتعتء وامتهػاف  وبػ ل  إل ػتَّي  أف إلػالرّر فيػو  ممػا روي عػن إلنار إليو 
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تُػػوُه(( رسػػوؿ اللَّػػِو    فَػػَأقْػثَػُلوا عليػػو يَػُقولُػػوَف: مػػا اإلػََّقْيػػَا اللَّػػَوَ  مػػا (٘ٙٔ)أنّػػو قػػاؿ أِلَْصػػَحاِبِو : ))َبكّْ
وُه  وقػاؿ فػي صِخػرِِه :   َوَلِكػْن ُقولُػوا: َ  رُػاَّ َأْرَسػلُ َخِ يَا اللََّوَ  وما اسػتحيا مػن رسػوؿ اللَّػِو 

 .(ٙٙٔ)))اللَّهاَّ اْغِسْر لو  اللها اْرَحْمُو((
حتّػم ا ييػأس مػن رحمػة اهلل  ؛(ٚٙٔ)عػن لعػن لػارب ال مػر المعػّينوقد نهم الّرسػوؿ 

إذ ا ييوز لعن م ن  بعينو عند جمهور السقهاء  وإف ماف مػافرًا  مػا لػا يعلػا بػنّص موإلػو  ؛إلعالم
ألّف الّلعػػػػن ىػػػػو افبعػػػػاد عػػػػن رحمػػػػة اهلل  ؛(ٛٙٔ)لكسػػػػر  مػػػػأبي جهػػػػل  وأبػػػػي لهػػػػ   وإبلػػػػيوعلػػػػم ا
  وقد لرط اهلل إلعالم في إطتؽ الّلعنة عليو وفاإلو (ٓٚٔ)  وقد ي تا لو بح ن ال اإلمة(ٜٙٔ)إلعالم

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
   ]فػػػػػػػػي قولػػػػػػػػو إلعػػػػػػػػالم: 

   
   

  
 ] (ٔٚٔ). 

أّما الّلعن علم جهة اليمػ   سػواء أمػانوا مّسػارًا  أو م ػلمين مػ نثين  ملعػن الاّػالمين  
ألّف المراد الينو   ؛والساسقين  واليهود  والّنصارى  من غير مواجهة أحد وإلعيينو ب ل   فييوز

من يموت علم إلل  الّصسة  وأّف اهلل إلعالم أوعػدىا  وينّسػ  الوعيػد فػيمن لػاء ا األفراد  وفيها 
  (ٕٚٔ)يسعػل ذلػ إلح يراً لهػا عػن الوقػوع فيهػا  ممػا مػاف الّنثػّي  ؛منها  ولثياف إلل  األوصاؼ

 .(ٖٚٔ)يدعوىا إلم الّتوبة  وي تغسر لها وإذا فعلوىا ماف 
ىػػ( إلػم جػواز الّلعػن ٖٗ٘-ٛٙٗوقد ذى  بعض المتكّلمين والسقهػاء مػابن العربػي: )

ألّف الحدود   ؛علم أىل المعاصي وإف ماف معّيناً ما لا يحّد  فّذا أقيا عليو الحّد  فت ييوز لعنو
لاػػػػػاىر حالػػػػػو  وجػػػػػواز قتلػػػػػو  ؛مّسػػػػػارات ألىلهػػػػػا  ممػػػػػا ذىثػػػػػوا إلػػػػػم جػػػػػواز لعػػػػػن الكػػػػػافر المعػػػػػّين

جمعػػػاً بػػػين ىػػػ ه  ؛ّين أولػػػم.ورّد ىػػػ ا القػػػوؿ بػػػأّف حمػػػل الّنهػػػي عػػػن الّلعػػػن علػػػم المعػػػ(ٗٚٔ)وقتالػػػو
 .(٘ٚٔ)أجناساً من أصحاب المعاصياألحاديل  وأحاديل لعنو 
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ويقػػوؿ الّ ػػوماني: ))...فػػي ذلػػ  دليػػل علػػم أنّػػو ا ييػػوز الػػّدعاء علػػم مػػن أقػػيا عليػػو 
لمػػػا فػػػي ذلػػػ  مػػػن إعانػػػة الّ ػػػيَّاف عليػػػو ...وىكػػػ ا ينثغػػػي أف يكػػػوف األمػػػر فػػػي سػػػاقر  ؛الحػػػدّ 

 .(ٙٚٔ)المحدودين((
علم األمػة وإلعييرىػا بعػدما أقػيا عليهػا الحػّد    (ٚٚٔ)عن الّتكري م الّرسوؿ مما قد نه

  وا (ٜٚٔ)  قػاؿ:))إذا زَنَػْا َأَمػُة َأَحػدُِمْا  فَػْلَيُحػدََّىاعػن النثػي ( ٛٚٔ)مما روى أبوداود في سػننو
ْف َعاَدْت في الرَّاِبَعِة  فَػْلَيْيِلْدَىا  َوْليَ (ٓٛٔ)يُػَعيػّْْرَىا   أو ِبَحْثػٍل مػن (ٔٛٔ)ِثْعَها ِبَخػِسيرٍ    َرَتَث ِمَراٍر  فَِّ
 َلْعٍر((.

فيالخ  مػن ىػ ا الحػديل أّف مػّل مػن أقػيا عليػو الحػّد  ا يعػّ ر بػالّتعنيف واللّػـو  وإنّمػا 
 .(ٕٛٔ)للّتح ير والّت ويف ؛يكسيو الحّد  وإنّما يليي ذل  بمن صدر منو قثل أف يرف  إلم افماـ

حينمػا قتػل فػي سػرية أحػداً –ة بػن قػيو الّليكػيعلم محلّْا بػن جكامػأّما دعاء الّرسوؿ 
بقولػػػو: ))الّلهػػػّا ا إلغسػػػر -)وىػػػو  ابػػػن األضػػػثم األلػػػيعي( بعػػػد اف سػػػّلا علػػػيها بتحيّػػػة افسػػػتـ

   فأجي  بعّدة أجوبة  منها:(ٖٛٔ)لمحلّْا((
إنّو حديل ضعيف  ا يكثا بو الحكا  أو ماف ذل  لعاا جرمو  وأنّػو اسػتغسر لػو بعػد 

 ذل .
ء علم الم لا العاصي ب وء ال اإلمة  فقد اختلف في جوازه فقهاء المالكية   أّما الّدعا

ىػ(: ))...اختلف في جواز الّدعاء علم الم لا ٕ٘ٔٔمما قاؿ  أحمد الّنسراوي المالكي: )ت 
العاصي ب ػوء ال اإلمػة: قػاؿ ابػن نػاجي: أفتػم بعػض لػيوخنا بػاليواز محتّيػاً بػدعاء موسػم علػم 

  ]ة عنػػػػػػػػػػػو: فرعػػػػػػػػػػػوف بقولػػػػػػػػػػػو إلعػػػػػػػػػػػالم حكايػػػػػػػػػػػ
   
    
   

](ٔٛٗ) والّصواب عندي أنّو ا ييوز  وليو في اآلية ما يدّؿ علم  
العاصػػي المقَّػػوع لػػو  ألنّػػو فػػرؽ بػػين الكػػافر المػػأيوس مػػن إيمانػػو مسرعػػوف  وبػػين المػػالمن ؛اليػػواز

 .(٘ٛٔ)باليّنة إّما ابتداًء  أو بعد ع اب...((
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 المَّل  الكالل: الّنهي عن الّ ساعة في الحدود
جاء دين افستـ ليكثا العدالة علم األرض  ويمن  الاّلا والس اد  ويلغي ما ماف بين 

ّرؽ بػين أحػد ول ا لػا يسػ ؛الّناس من نااـ الَّثقات في الميتمعات علم أساس الّن   والح  
أماـ ناامو ولرعو  فالكّل سواسية أسناف الم م  والعقوبة للكّل  وا يتمّت  أحد بالحصانة أماـ 

ألّف  ؛القخاء  فت ي تكنم أحد لح ثو  ون ثو  ومن لتو  ومنصثو  بل وا إليوز الّ ساعة في ذل 
الاّلػا  وااسػتثداد  الّتػي اإلّثاع ذل  يالّدي إلم ىتؾ األّمة وضػتلها  ويعنػي الس ػاد  والهػتؾ  و 

جػػاء افسػػتـ للقخػػػاء عليهػػا  ا فحياقهػػا مػػػن جديػػد  وفيمػػا يػػػأإلي مػػن الّنهػػي عػػػن الّ ػػساعة فػػػي 
 الحدود بياف ل ل .
 اّوًا: نّص الحديل:

تػػي الَّ (ٚٛٔ)َلػػْأُف اْلَمػػْرَأِة اْلَمْ ُ وِميَّػػةِ  (ٙٛٔ): َأفَّ قُػَرْي ػػاً َأَىمَُّهػػاْ -رضػػي اهلل عنهػػا-عػػن َعاِقَ ػػَة   - ٔ
َ قػالوا: َوَمػْن َيْيتَػريُء إا ُأَسػاَمُة بػُن زَيْػٍد يعنػي: َرُسػوَؿ اللَّػِو  -َسَرَقْا  فَػَقاُلوا: مػن ُيَكلّْػُا فيهػا 

فػي َحػّدمن   (ٛٛٔ): ))يػا  ُأَسػاَمُة  أإََلْ ػَس ُ َ َفَكلََّمُو ُأَساَمُة  فقاؿ رسػوؿ اللَّػِو ِح ُّ رسوؿ  اللَِّو 
أَنػَُّهْا َمانُوا إذا َسػَرَؽ ِفػيِهْا  ؛  فَاْخَتَََّ   فقاؿ:))إنما َىَلَ  الَِّ يَن من قَػْثِلُكاْ ُحُدوِد اللَِّو((  رُاَّ قاـ

ػ ٍد ال َّرِيُف إلَػرَُموُه  وإذا َسَرَؽ ِفيِهْا الخَِّعيُف َأقَاُموا عليو اْلَحدَّ  وأْيُا اللَِّو لػو َأفَّ فَاِطَمػَة بِْنػَا ُمَحمَّ
 .(ٜٛٔ)َسَرَقْا َلَقََّْعُا َيَدَىا((

  َوإَلْيَحػُدُه  (ٜٓٔ)قالا: مانِا اْمَرَأٌة َمْ ُ وِميَّػٌة إَلْ ػَتِعيُر اْلَمتَػاعَ  -رضي اهلل عنها-عن َعاِقَ َة  - ٕ
 .(ٜٔٔ)َيَدَىاِبَقَِّْ  َيِدَىا...  قاؿ: فَػَقَََّ  النثي فََأَمَر النَّثيُّ 

 رانيًا: ألساظ الحديل  واألحاديل المتقاربة منو:
: ))إلعػػافَػْوا الحػػدوَد فيمػػا بيػػنكْا  فمػػا بلغنػػي مػػن حػػّد  فقػػد وجػػاء بهػػ ا المعنػػم قولػػو 

  فقػػد إلػػرجا أبػػو داود لهػػ ا الحػػديل بقولػػو: بػػاب العسػػو عػػن الحػػدود مػػا لػػا إلثلػػِغ (ٕٜٔ)وجػػَ ((
 .(ٖٜٔ)الّ لَّافَ 

: ))من حالْا لساعُتُو دوف حّد من حدود اهلل  فقد ضػاّد مما جاء به ا المعنم قولو
 .(ٜ٘ٔ)من األحاديل  إلم غير ذل  (ٜٗٔ)اهلَل...((
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 رالكًا: صراء السقهاء في حكا الّ ساعة في إلرؾ الحدود:
أجمػػ  العلمػػاء علػػم جػػواز الّ ػػساعة فػػي الحػػدود مػػا لػػا يثلػػغ الّ ػػلَّاف  وعلػػم إلحػػريا 

ألنّهػػا  ؛(ٜٙٔ)بعػػد بلػػوغ اليريمػػة ل مػػاـ ورثوإلهػػا عنػػده -سػػوى القصػػاص–الّ ػػساعة لتػػرؾ الحػػدود 
ألّف الحػدود  ؛ا ييوز لو العسو فيها  وأنّو يحـر إل سيعو فيهػاطل  لترؾ الواج  بعد رثوإلو  وأنّو 

المقّدرة في الّ رع ا إلتغّير وا إلتثّدؿ  مما ا محاباة في افستـ في إقامة الحّد علم من وج  
 عليو مهما ماف قدره ولأنو في قومو  ولو ماف ولدًا  أو والدًا  أو قريثًا.

 لُيَّلقو  فقد اختلف فيو السقهاء ماآلإلي: ؛لووأّما قثل بلوغ افماـ عند الّراف  
 .(ٜٚٔ)أجازىا أمكر العلماء مَّلقاً من غير فرؽ بين صاح  لّر وغيره  مما يصّح العسو - ٔ
أجازىػػا المالكيػػة: إف لػػا يكػػن الم ػػسوع فيػػو صػػاح  لػػّر وأذى للنّػػاس  ومعروفػػاً بػػاليراقا   - ٕ

أـ ا  وييػ  أف يرفػ  أمػره إلػم الحػاما  فّف ماف مػ ل   لػا ي ػس  لػو مَّلقػاً سػواء بلػغ افمػاـ 
 .(ٜٛٔ)وعليو يحمل األحاديل الواردة في ندب الّ تر علم الم لا

 ِبَمْن ِلَػػػةِ  همػػػاأِلَينَّ  ؛َواْلَحػػػَرسَ  ال ُّػػػَرطَ  اْلَحػػػدُّ  بَػلَػػػغَ  ِإَذا ال َّػػػَساَعةُ  إَلُيػػػوزُ  اَ  َمػػػَ ِل َ وا:  َوقَػػػال
 .(ٜٜٔ)اْلَحاِماِ 

 ير:رابعًا: حكا الّ ساعة في إلرؾ الّتع  
 ؛اإلّسػػي السقهػػاء علػػم جػػواز الّ ػػساعة فػػي الّتعػػازير  ولػػو بعػػد بلوغهػػا افمػػاـ  بػػل ي ػػتح ّ 

 .(ٕٔٓ)(((ٕٓٓ): ))َأقيلوا ذوي الهيئات عكراإلِها إاّ الحدودلقولو 
: ذوي الهيئػات فػي  قاؿ المالكّية: إذا لا يكن الم سوع لو صاح  لّر  وياليّػده مسهػـو

 .(ٕٕٓ)الحديل
إذ أّف أمكػػر الم السػػات لػػيو - ؛ يػػر إلأديػػَ  الينػػاة والميػػرمينوبمػػا أّف فػػي عقوبػػة الّتع
  يثدو أّف فتح باب جواز العسو أماـ الحاما في الّتعازير قػد -فيها الحدود  وإنّما يعّ ر مرإلكثوىا

يحػػػدث الّتسرقػػػة  بػػػين النّػػػاس  وين ػػػر ضػػػعف القػػػانوف  وفػػػتح بػػػاب الّرلػػػاوي  والّ ػػػساعات لغيػػػر 
هر أّف من مصلحة الميتم  أف يغلي باب الّ ساعة والعسو في الّتع يػر الم تحّقين  وبناًء عليو يا

 .(ٖٕٓ)إاّ لمصلحة محّققة
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  المبحث الّثالث

 الّنهي عن إقامة الحّد على الحامل حّتى تضع، وعن إقامته في المساجد

جمعػػُا بينهمػػا؛ ألّف الحػػّد الّػػ ي يقػػاـ فػػي الم ػػيد قػػد يكػػوف علػػم الحامػػل  وقػػدَّمُا 
الّنهي عن ضرب الحامػل فػي الحػدود؛ لتعّلقػو بحسػ  حيػاة افن ػاف  وأّخػرُت الّنهػي الكتـَ علم 

 عن إقامة الحدود في الم اجد؛ لكوف الّنهي فيها عاّماً ليمي  الحدود.

 المَّل  األّوؿ: الّنهي عن إقامة الحّد علم الحامل حّتم إلخ 
ألّف مػّل إن ػاف  ؛اآلخػرةإّف افستـ ا يالاخ  أحػداً بػ ن  صخػر  ا فػي الػّدنيا  وا فػي 

ولػػ ل  نيػده يتعامػػل مػػ  ابػن الّ نػػا مػأّي إن ػػاف صخػػر لػو حقوقػػو وعليػػو  ؛م ػالوؿ عػػن أفعالػو فقػػم
واجثاإلو  ومن أجل الحساظ علم حياإلو  يوج  إلأجيل الحدود إلم أف ينسصل حّيًا  ونَّمئّن علػم 

ل ن ػاف  ممػا يتثػّين مّمػا  حياإلو  وأنّو قد استغنم عن أّمػو  وىػ ا ينثػن عػن رفعػة افسػتـ وحمايتػو
 يأإلي.

 أّوًا: نّص الحديل:
َنَة أإََلِا النَّثيَّ  -قاؿ في حديل أَبَافَ -عن ِعْمَراَف بن ُحَصْيٍن: َأفَّ اْمَرَأًة  - ٔ   فقالػا: من ُجَهيػْ

لَػم  فَػَدَعا النَّثػيَّ  َهػا  فػّذا   : ))َأْحِ ػنْ َولِيِّػا لهػا  فقػاؿ لػو رسػوؿ اللَّػوِ ِإنػََّها  زََنْا  وىػم ُحثػْ ِإلَيػْ
  (ٕٗٓ)  َفُ ػكَّْا عليهػا رَِيابُػَهػاَوَضَعْا   َفِيْن بها((  فلمَّا َأْف َوَضَعْا جاء بها  فََأَمَر بها النَّثػيُّ 

رُاَّ َأَمَر بها  فَػُرِجَمْا  رُاَّ َأَمَرُىْا َفَصلُّوا عليها  فقاؿ ُعَمُر: يا َرُسوَؿ اللَِّو إلصلّْي عليها  وقد زََنْاَ 
ُهْا  قػاؿ : ))َوالَّػِ ي نَػْسِ ػي بيػده! لقػد إلَابَػْا إلَػْوبَػًة لػػو ُق ّْػَمْا بػين َسػْثِعيَن مػن َأْىػِل اْلَمِدينَػِة َلَوِسػػَعتػْ

 .(ٕ٘ٓ)َوَىْل َوَجْدَت َأْفَخَل من َأْف َجاَدْت بِنَػْسِ َهاَ!((
  فقالػا: إنّْػي أإلَػِا النَّثػيَّ  -يَػْعنِػي: مػن َغاِمػدٍ –عن عثداللَِّو بن بُػَرْيَدَة  عن أبيػو: َأفَّ اْمػَرَأًة  - ٕ

ػػا أف مػػاف اْلغَػػُد أإلَػْتػػُو  فقالػػْا: َلَعلَّػػَ  َأْف إلَػُردَّنِػػي ممػػا  قػػد  َفَيػػْرُت  فقػػاؿ:))اْرِجِعي(( فَػَرَجَعػػْا  فلمَّ
َلم  فقاؿ لها: ))اْرِجِعي((  فَػَرَجَعْا  فلمَّا مػاف اْلغَػ ُد أإلَػْتػُو  َرَدْدَت َماِعَ  بَن َماِلٍ َ فَػَواللَِّو إنّْي َلُحثػْ

ػػا َولَػػَدْت أإلَػْتػػُو بِالصَّػػِثيّْ  فقالػػا: ىػػ ا قػػد َوَلْدإلُػػُو   فقػػاؿ لهػػا:))اْرِجِعي حتػػم إلَِلػػِدي((  فَػَرَجَعػػْا  فلمَّ
فقػػاؿ لهػػا: ))اْرِجِعػػي  فََأْرِضػػِعيِو حتػػم إلَػْسَِِّميػػِو((  َفَيػػاَءْت بِػػِو  وقػػد َفَََّمْتػػُو وفػػي يَػػِدِه َلػػْيٌء يَْأُملُػػُو  
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ِثيّْ َفُدِفَ  إلم رَُجٍل من اْلُمْ ِلِميَن  َوَأَمَر بها َفُحِسَر لهػا  َوَأَمػَر بهػا فَػُرِجَمػْا  ومػاف َخالِػٌد فََأَمَر بِالصَّ 
: ِفيَمْن يَػْرُجُمَها  فَػَرَجَمَها ِبَحَيٍر  فَػَوقَػَعػْا َقَّْػَرٌة مػن َدِمَهػا علػم َوْجَنتِػِو  َفَ ػثػََّها  فقػاؿ لػو النَّثػيّ 

  َلُغِسػَر لػو((  (ٕٙٓ)فَػَوالَِّ ي نَػْسِ ي بيده! لقد إلَاَبْا إلَػْوبًَة لػو إلابهػا َصػاِحُ  َمْكػوٍ ))َمْهًت يا  َخاِلُد  
 .(ٕٚٓ)َوَأَمَر بها  َفُصلَّْي عليها  َوُدِفَناْ 
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 رانيًا: صراء السقهاء في انتاار الحامل قثل أف إلحّد:

ـُ  اَ  أَنَّػػػوُ  َعلَػػم اْلُسَقَهػػػاءُ  أجمػػ    (ٕٛٓ) إلخػػػعو  وإلرضػػعو الّلثػػػأ تَّػػمحَ  َحاِمػػػلٍ  َعلَػػم اْلَحػػػدُّ  يُػَقػػا
وي ػتغني بغيرىػا  أو ينقخػػي مػّدة الّرضػػاع  فػّف لػػا يوجػد مػن إلرضػػعو  إلرمػْا حتّػػم إلسَّمػو باإلّسػػاؽ 

ـْ  زًِنم ِمنْ  اْلَحْمل َأَمافَ  َسَواءٌ  (ٜٕٓ)السقهاء  َواَ  زَنَػْا  ِإَذا إلُػػْرَجاُ  َواَ  اْرإلَػدَّْت  ِإَذا إلُػْقتَػل فَػتَ  َغْيػرِِه  َأ
َها اْلَحدّْ  ِإقَاَمةِ  ِفي أِلَيفَّ ؛ َحْمَلَها إَلَخ َ  َحتَّم َلرَِباْ  َأوْ  َقَ َفاْ  ِإَذا إُلْيَلدُ  َواَ  َسَرَقْا  َذاإِ  إلُػْقََّ ُ   َعَليػْ
َرُه؛أـ  رَْجًما اْلَحدُّ  َأَمافَ  َوَسَواءٌ  ِإلَْيِو  َسِثيل َواَ  ِلَمْعُصوـٍ  اً ِإإْلَتف َحْمِلَها َحاؿ ِفي  َمنُ يُػػالْ  اَ  أِلَينَّوُ  َغيػْ
 اْلَوَلدُ  فَػيَػُسوتُ  َواْلَمْقَُّوِع  اْلَمْخُروبِ  نَػْسوِ  ِإَلم َسَرى َورُبََّما َواْلَقَِّْ   الخَّْربِ  ِسَرايَةِ  ِمنْ  اْلَوَلدِ  إلَػَلفُ 
 .(ٕٓٔ)   وى ا ىو المسهـو من الحديلِبَسَواإلِوِ 

 .َوَعَدُموُ  التَّْأِخيرُ  ْيلُ حَ  ِمنْ  اً َجْلد اْلَحدّْ  ُحْكاُ  َوَنْحِوهِ  بِاْلَيْلدِ  التػَّْع ِيرُ حكا وَ 
 .اْلَغاِمِديَّةِ  قَػْوؿ  النَِّثيّْ  ِلَقُثوؿ اْلُسَقَهاءِ  ُجْمُهورِ  ِعْندَ  اْلَحْمل ادََّعاِ  ِإفِ  قَػْوُلَها َويُػْعَتثَػرُ 
 .اْلَحْمل َأَمارَاتِ  ِباُُهورِ  َبل َدْعَواَىا  ِبُمَيرَّدِ  قَػْوُلَها يُػْقَثل اَ : اْلَماِلِكيَّةُ  َوقَاؿ
 .(ٕٔٔ)َواأْلَيْطَراؼِ  النػَّْسوِ  ِفي اْلِقَصاصِ  ُحْكاُ  اْلُحُدودِ  َوِمْكل

َذاأّما إذا ماف الحّد جلدًا    إلَػَلُسَهػا يُػػاْلَمنُ  َقِويَّػةً  وََمانَػاْ   النػَّْسػاسُ  َوانْػَقََّ َ   اْلَوَلدَ  َوَضَعاِ  فَِّ
َها ُأِقياَ  َهػا ُيَ ػاؼُ  يَسةً َضػعِ  َأوْ   نَِساِسػَها ِفي َماَناْ  َوِإفْ  اْلَحدُّ  َعَليػْ َهػا يُػَقػاْ  لَػاْ   التػَّلَػفُ  َعَليػْ  اْلَحػدُّ  َعَليػْ
 ُجْمُهػورِ  ِعْنػدَ  َوَىػَ ا فَػَواإلِػِو  َخػْوؼِ  َغْيػرِ  ِمػنْ  اْلَكَمػاؿ َوْجػوِ  َعَلم اْلَحدُّ  فَػُيْ تَػْوَفم َوإلَػْقَوى  إَلَُّْهرَ  َحتَّم

 .(ٕٕٔ)(  وافمامّيةاْلَحَنابَِلةِ  ِعْندَ  َتَمدُ اْلُمعْ  َوُىوَ  َوال َّاِفِعيَّةِ  اْلَحَنِسيَّةِ : )اْلُسَقَهاءِ 
إذا خيػػػػف منػػػػو ىػػػػتؾ  -(ٖٕٔ)إف لػػػػا يكػػػػن رجمػػػػاً –ممػػػػا يػػػػالّخر الحػػػػّد باإلّسػػػػاؽ السقهػػػػاء 

ألّف ى ا الحّد إنّما لرع زاجرًا  وليو مهلكًا  وعليو فت يقاـ الحّد علم مريض يرجم  ؛المحدود
ألّف الحػّد إذا  ؛انػا حػامًت  أو فػي الّنسػاس  أو في لػّدة الحػّر أو الثػرد  أو م(ٕٗٔ)برمه حّتم يثرأ

 .(ٕ٘ٔ)أقيا في ى ه األحواؿ أّدى إلم القتل
 .(ٕٙٔ)ألّف الحيض ليو بمرض ؛أّما الحاقض  فيقاـ عليها
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 رالكًا: صراء السقهاء في إلَّثيي الحّد علم الحامل بعد الوض :
وجػ  عليهػا وبعد وض  الحامل اختلف السقهػاء فػي إلنسيػ  الػّرجا علػم المػرأة الّتػي قػد 

 الرَّجُا  ووجد من إلرض  الولد  ىل إلنتار إلم أف إلسَّا ولدىا  أو اَ ماآلإلي:
ذى  الحنسّية  والمالكّية  والّ افعّية إلم أنّها إلرجا عقي  الوض  مثالرة إف استغنم الولػد  - ٔ

 بغيرىػػا  وإف لػػا يوجػػد للصػػثّي مػػن يرضػػعو  لػػا إلػػرجا حتّػػم إلسَّػػا الّصػػثّي  فػػّذا فَّمػػا الّصػػثّي 
 .(ٕٚٔ)رجما

ذىػػ  أحمػػد  وإسػػحاؽ إلػػم أنّهػػا ا إلػػرجا حتّػػم إلخػػ  مػػا فػػي بَّنهػػا  رػػّا إلتػػرؾ حػػولين حتّػػم  – ٕ
 .(ٕٛٔ)إلَّعمو

ومثنم ى ا ال تؼ أّف ىناؾ روايتين صحيحتين في رجا الحثلم من الّ نا )وىما حديكا 
 الموضوع(:

  مػن أواىما )وىو حديل عمراف بن حصين( إلسيد أنّها رجما بعد أف وضعا مثالػرة
 دوف أف ينتار فَّاـ الّصثّي.

والكّانية )وىو حديل بريدة األسلمي(  إلسيد أنّهػا رجمػا بعػد فَّػاـ الّصػثّي  وىػو زيػادة 
ألنّهػا غيػر  ؛ل ا يي  أف إلقيَّػد الّ ػابقة ؛ألنَّهما في قخّية واحدة ؛محسورة صحيحة يي  قثولها

ل ل  يثدو أّف رأي أحمػد وإسػحاؽ صريحة  والكّانية صريحة في أنّها رجما بعد فَّاـ الّصثي  و 
 .(ٜٕٔ)ىو الّراجح

وجم  الثعض بين الحديكين بأنّهما قد وردا في قخّيتين  فوجد لولد المرأة الّتي رجما 
لػػئتّ يهلػػ   ؛بعػػد الػػوادة مثالػػرة  مسيػػل  ولػػا يوجػػد لولػػد األخػػرى  فأمهلهػػا حتّػػم ي ػػتغني عنهػػا

 .(ٕٕٓ)وأّف غامداً وجهينة واحدةبهتمها  ولكّن الاّاىر أنّهما في قخّية واحدة  

 المَّل  الكّاني: الّنهي عن إقامة الحدود في الم اجد
حاف  افسػتـ علػم طهػارة الم ػاجد وقدسػّيتها  فلػا ي ػمح باسػت دامها لغيػر مػا ىػي 

ألّف  ؛اققػػة بػػو  ومثنيّػػة لػػو  وىػػو الّصػػتة وذمػػر اهلل إلعػػالم  حتّػػم ولػػو مػػاف إقامػػًة لحػػدود اهلل إلعػػالم
 يد أف يخ  مّل ليء في موضعو التّقي بو  من دوف أف ي لم بين األلياء.افستـ ير 
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 أّوًا: نّص الحديل:
في اْلَمْ ِيِد   (ٕٕٕ)َأْف ُيْ تَػَقادَ  أنَُّو قاؿ: ))نَػَهم رسوُؿ اللَِّو (ٕٕٔ)عن َحِكيِا بن ِحَ اـٍ 

ـَ فيو اْلُحُدوُد((  .(ٖٕٕ)َوَأْف إلُػْنَ َد فيو اأْلَْلَعاُر  َوَأْف إلُػَقا
نػػػاؾ أحاديػػػل أخػػػرى بهػػػ ا المعنػػػم  وىػػػي فػػػي سػػػندىا مقػػػاؿ  ولكػػػن لورودىػػػا بَّػػػرؽ وى

متعػػّددة يقػػّوي بعخػػها بعخػػًا  نػػرى األخػػ  بموجثهػػا  ممػػا قػػاؿ الّ ػػوماني: ))وا ي سػػاؾ أّف ىػػ ه 
فقامػػة الحػػدود فػػي  األحاديػػل يقػػّوي بعخػػها بعخػػًا  فتقػػـو بهػػا الحّيػػة  ا سػػّيما مػػ  إليّنثػػو 

 .(ٕٕٗ)أقاـ حّداً في الم يد قّم(( الم يد  ولا يكثا أنّو
وروى م لا في قّصة األعرابي اّل ي باؿ في الم يد بلس : ))... إنّمػا ىػي لػ مر اهلل 

 .(ٕٕ٘)  والّصتة  وقراءة القرصف...((-عّ  وجلّ -
إنَّمػا بنيػِا الم ػاجُد لمػا  ؛لّما ن َد رجٌل في الم ػيد ضػالّتو: ))...ا وجػْدتَ وقاؿ 

 .(ٕٕٙ)بنيْا لو((
 : صراء السقهاء في حكا إقامة الحدود في الم اجد:رانياً 

اإلّسػػي السقهػػاء علػػم وجػػوب اإّل ػػاذ مكػػاف بػػارز للقخػػاء يقصػػده مػػّل مػػتاّلا رجػػًت مػػاف أو 
 امرأًة  م لماً ماف أو ذمّيًا.

لئتّ يلحي القاضَي الملُل والّخير من ضيقو   ؛وي تحّ  أف يكوف ى ا الموض  واسعاً 
ااجتهػػاد  ومػػ ل  يلحػػي المت اصػػمين أمكػػرُ مػػن ذلػػ   فػػت يمكػػنها فيمنعػػو مػػن الّتوقّػػف علػػم 

 استيساء الحّية.
أّما حكا إقامة الحدود في الم اجد  فقد اختلف السقهاء فيػو بػين محػّرـ  ومػاره  ممػا 

 يّتخح مّما يأإلي:
ـُ ي اَ  أَنَّػػػػػوُ و  منعػػػػػو  َعلَػػػػػم اْلُسَقَهػػػػػاءجمهػػػػػور  اإلػََّسػػػػػيَ  - ٔ  ِفػػػػػيّتع يػػػػػُر وال اْلُحػػػػػُدودالقػػػػػود وسػػػػػاقر  َقػػػػػا

 سواء أمانا حّقاً هلل إلعالم أو آلدمّي. – (ٕٕٚ)اْلَمَ اِجدِ 
 واستدّلوا بما يأإلي:
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َياَنُكاْ  َمَ ػاِجدَُماْ  َجنُّْثوا)) :  النَِّثيّْ  قَػْوؿُ  –أ    َوِلػَراءَُماْ   َأْصػَواإِلُكاْ  َوَرفْػ َ   َوَمَيػانِيَنُكاْ  (ٕٕٛ)ِصػثػْ
َعُكاْ   .(ٜٕٕ)(( اْلَمََّاِىرَ  أَبْػَواِبَها َعَلم َوَضُعوا  ُجَمِعُكاْ  ِفي َجمُّْروَىاوَ   ُحُدودُِماْ  َوِإقَاَمةَ    َوبَػيػْ
 فَػَيِيػ ُ   اْلَمْحػُدودِ  ِمػنَ أو اليراحػة  النََّياَسػةِ  ُ ػُروج  ب(ٖٕٓ)إللػّوث الم ػيد يُػاْلَمنُ  اَ  أِلَينَّوُ  -ب 
ـُ  ِمْنػػوُ  لفَػَيِ ػػي اْلِيْلػػدُ  يَػْنَ ػػيُّ  قَػػدْ  بِالخَّػػْربِ  ِإذْ  ؛اْلَمْ ػػِيدِ  َعػػنِ  نَػْسيُػػوُ    أو قػػد اْلَمْ ػػِيدُ  فَػَيتَػػػَنيَّوُ  الػػدَّ

يحصػل منػػو صػػراخ ومػتـ ا ينثغػػي وا يليػػي بالم ػيد؛ وألّف فػػي ذلػػ  نػوع ىتػػ  لحرمتػػو  وإلرمػػاً 
 .(ٖٕٔ)لتعايمو

  (ٖٕٗ)  والحنابلػػة(ٖٖٕ)  والّ ػػافعّية(ٕٖٕ)رػػّا إّف أمكػػر العلمػػاء مػػن الكػػوفّيين  والحنسيّػػين
  وإسػػػحاؽ بػػن راىويػػو  ذىثػػػوا إلػػم أّف الّنهػػي فػػػي (ٖٕٚ)افماميّػػة  و (ٖٕٙ)  والّ يديّػػة(ٖٕ٘)وافباضػػّية

وألّف الم ػيد إنّمػا بنػي للّصػتة  ؛احتمػاؿ إللػّوث الم ػيد باليراحػة ؛الحديل يقتخي الّتحػريا
ألّف الّنهػػػي يعػػػود إلػػػم الم ػػػيد  ا إلػػػم الحػػػّد   ؛وذمػػػر اهلل إلعػػػالم  ولكػػػن ييػػػ   إف فعػػػل ذلػػػ 

  وعليو فقد منعوا إقامػة الحػدود  والّتعػازير فػي (ٖٕٛ)صوبةولحصوؿ الّ جر  مالّصتة في أرض مغ
  وعكرمػة  والّ ػعثي  وإسػحاؽ  -رضػي اهلل عنهمػا –الم يد  ممػا روي ذلػ  عػن عمػر وعلػّي 

 .(ٜٖٕ)وىو م ى  افماـ أبي داود
 .(ٕٓٗ)وذى  ابن حير إلم أنّو يكره القود فيو إف لا يصثو نيو  وإاّ حـر

جػػواز إقامتػػو فػػي الم ػػيد مػػن غيػػر مراىػػة  مػػنها: لػػريح ذىػػ  جماعػػة مػػن العلمػػاء إلػػم  - ٕ
 .(ٕٔٗ)القاضي  وابن أبي ليلم  والّ عثي  وابن لثرمة

بنػػاًء علػػم أّف اليلػػد لػػيو فيػػو ضػػرر أو  ؛مػػا مػػاف جلػػداً فقػػم دوف غيػػره (ٕٕٗ)أجػاز ابػػن حػػـ  - ٖ
 إلق ير للم يد  ب تؼ القَّ  وغيره.

  فػػػػّذا مكػػػػرت الحػػػػدود  فلػػػػيكن خػػػػارج قػػػػاؿ مالػػػػ : ا بػػػػأس بالّخػػػػرب  بالّ ػػػػياط الي ػػػػيرة - ٗ
 .(ٖٕٗ)الم يد  ويكره داخلو

  (ٕٗٗ)ويثدو أّف القوؿ بحرمة إقامػة الحػدود فػي الم ػاجد ىػو الّتقػي بمكانػة الم ػيد
 ولاهور دالة الحديل ال ابي علم ذل . ؛وبتنايا لالوف الّدولة
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 رالكًا: صراء السقهاء في حكا القخاء في الم يد  وبياف القوؿ الّراجح:
 أّما القخاء في الم يد  فللسقهاء فيو أقواؿ ماآلإلي:

  (ٕ٘ٗ)ذىػػ  اْلَحَنِسيَّػػُة  َواْلَحَنابِلَػػُة  والمالكيّػػة  والّ ػػعثّي  وابػػن المنػػ ر  وإسػػحاؽ  وافماميّػػة – ٔ
  وأمكػػػر أىػػػل العلػػػا إلػػػم جػػػواز ذلػػػ  مػػػن غيػػػر مراىػػػة مما روي عػػػن عمػػػر  وعكمػػػاف  وعلػػػي 

أِلَينػَُّهػػَأ ْيَ ػػُر ِللنَّػػاِس  َوَأْسػػَهل  ؛ِلْلَسْصػػل ِفػػي اْلُ ُصػػوَماِت ُجُلوًسػػا رَػػاِىًرا َفِلْلَقاِضػػي َأْف َيْيِلػػَو ِفيػػوِ 
وخلساقػػو مػػن  َعلَػػْيِهْا ِللػػدُُّخوؿ َعَلْيػػِو  َوَأْجػػَدُر َأْف َا ُيْحَيػػَ  َعْنػػُو َأَحػػٌد  م ػػتدلّين بسعػػل الّنثػػّي 

 بعده  واقتداء بها.
 رِيَقَتيِن :َوفّصل اْلَماِلِكيَِّة فيو  ف مروا طَ 

 اأْلُيوَلم:اْسِتْحَثاُب اْلُيُلوِس ِفي الرَّْحاِب  وََمَراَىُتُو ِفي اْلَمْ ِيِد.
 َوالكَّانَِيُة اْسِتْحَثاُب ُجُلوِسِو ِفي نَػْسِو اْلَمْ ِيِد.

ذىػػ  ال َّػػاِفِعيَُّة إلػػم مراىػػة أف ييلػػو ِاْلَقاِضػػي فيػػو ِلْلَقَخػػاِء  وبػػو قػػاؿ سػػعيد بػػن الم ػػّي    – ٕ
صػػوناً لػػو عػػن الّلغػػم  وارإلسػػاع األصػػوات  ومػػا يقػػ  بػػين ال صػػـو مػػن  ؛(ٕٙٗ)بػػن عثػػد الع يػػ وعمػػر 

إذ قد يلـ  إحخار الّصثياف والميانين  وذوات األع ار  بالحيض والّنساس   ؛الّتكاذب  والّت اإلا
 والينابة  والكّسار  إاّ أف يحدث لو علم غير موعد أو إلرإلي   مأف يق  قخّية وقا الّصتة  فت

 ؛وعن ال لساء من فصلها للقخػاء فػي الم ػيد بأس بالسصل فيها  وعليو يحمل ما نقل عنو 
قاؿ حين سم  من ين د ضالّتو في الم يد: ))إّف الم ػاجد لػا إلػثن لهػ ا  إنّمػا بنيػا  وألنّو 

: ))جّنثػػػػػػػػوا م ػػػػػػػػػاجدما صػػػػػػػػثيانكا  وميػػػػػػػػػانينكا  ...  ((  ولقولػػػػػػػػػو (ٕٚٗ)لمػػػػػػػػا بنيػػػػػػػػػا لػػػػػػػػو
 .(ٕٛٗ)الحديل((

 .(ٜٕٗ)ألنّو من الَّّاعات ؛ابن أبي ليلم: ي تحّ  القخاء في الم يد قاؿ - ٖ
ألنّػػو يػػالّدي إلػػم إعمػػاؿ األدلّػػة  ودفػػ  الّتعػػارض   ؛ويثػػدو أّف القػػوؿ الكّػػاني ىػػو الػػّراجح

. والّتوّسػم فػي الم ػألة  وصػوف الم ػيد مّمػا ا يليػي بػو مػن الّلغػو  واهلل إلعػػالم –ومػتـ ال صػـو
  .أعلا
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 تائجالخاتمة وأهّم الن

لػػػرع اهلل إلعػػػالم قَّػػػ  يػػػد الّ ػػػارؽ؛ حساػػػاً لألمػػػواؿ  ومنعػػػاً لليريمػػػة  وإلػػػوفيراً لألمػػػاف فػػػي  – ٔ
الميتمعات  ووض  لتنسي  ى ه العقوبة لروطًا  مما استكنم حاات ا إلَّّثي فيهػا؛ لحكػا 

 وأىداؼ نثيلة إلعود لصالح افن اف.
روط  وأنّػػو ييػػوز للحػػاما أف يػػالّخر رهػػر أنّػػو ا ييػػوز إسػػقاط الحػػّد بحػػاؿ إذا إلػػوّفرت الّ ػػ – ٕ

 الحّد في الغ و لمصلحة يراىا من باب الّ ياسة الّ رعّية.
عن قَّ  يد سارؽ رمار الث اإلين ىي ما يوجػد فػي ذلػ  يثدو أّف الحكمة من نهي الّنثّي  – ٖ

من لثهة الحاجة إلم األمل منها؛ إذ ييوز أملها في ى ه الحالة بدوف إذف صاحثها بقدر 
 .الحاجة

حاف  افسػتـ علػم مرامػة افن ػاف فػي إلَّثيقػو للحػدود علػم الميػرمين؛ ولػ ل  نهػم عػن  – ٗ
 ضرب وجهها  وإلع يثها معنويّاً ونس ّياً ب ّثها ولعنها.

جاء افستـ لتكثيا العدالة علم األرض؛ ول ل  لا يسّرؽ بين أحد أماـ ناامػو  ولػا يمػنح  – ٘
   فالكّل سواسية مأسناف الم م.أحداً أف يتمّت  بالحصانة أماـ القخاء

بعػد بلػوغ اليريمػة  -سوى القصػاص–أجم  العلماء علم إلحريا الّ ساعة في إلرؾ الحدود  – ٙ
ل ماـ  وإلحريا قثولها فيو  مهمػا مػاف ن ػ  الميػـر ومكانتػو ولػأنو  ممػا رهػر أّف األولػم 

لقػػانوف  وفػػتح بػػاب منعهػػا فػػي الّتعػػازير أيخػػًا؛ منعػػاً لحػػدوث الّتسرقػػة بػػين النّػػاس  وضػػعف ا
 الّرلاوي إاّ لمصلحة محّققة.

أجم  العلماء علم عدـ جواز إقامة الحدود علػم الحامػل حتّػم إلخػ  حملػو وإلرضػعو الّلثػأ   – ٚ
 وي تغني بغيرىا؛ ألّف افستـ ا يالاخ  أحداً ب ن  غيره  مما أنّو دين الّرحمة.

مح باست دامو في غيػر مػا ىػو اقػي حاف  افستـ علم طهارة الم يد وقدسّيتو  فلا ي  – ٛ
بػػو  ولػػ ل  نهػػم عػػن إقامػػػة الحػػدود فيػػو  وىػػو الّتقػػػي بمكانػػة الم ػػيد  وإلناػػيا لػػػالوف 

 الّدولة.
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إلثّين أّف افستـ لا ينو عن ليء إاّ لحكمة  إّما نعلمها أو ا نعلمها  ممػا لػا يػأمر ب ػيء  – ٜ
دؽ افستـ وأنّو من عند اهلل إلعالم عتـّ إاّ لمصلحة العثاد  وأّف العلا مّلما يتقّدـ يثّين ص

 الغيوب.
  وأف ييعل عملنػا خالصػاً وأخيرًا ن أؿ اهلل إلعالم أف يوّفقنا ل دمة متابو  وسّنة نثّيو 

لوجهو  وأف ييعلو حيًَّة لنا  ا حّيًة علينا؛ إنّو سمي  ميي   والحمد هلل رّب العالمين  وصلَّم 
 صلو وصحثو أجمعين. اهلل علم سيّْدنا محمَّد  وعلم

 
 البحث: هوامش 

_____________________ 
وىي قَّ  يد الّ ارؽ من الّرسغ  وقػد حكػا الّ ػرع بقَّػ  يػد الّ ػارؽ فػي رترػة دراىػا  أو ( ٔ)

ألّف اليػػد لّمػػا مانػػا أمينػػة مانػػا رمينػػة  ولّمػػا خانػػا  ؛ع ػػرإلها مػػ  أّف ديتهػػا خم ػػمئة دينػػار
رقة أمػػواؿ النّػػاس  ومػػن يلمػػو ميػػف مػػاف لهػػ ه العقوبػػة ولػػئتّ ي ػػارع النػػاس إلػػم سػػ ؛ىانػػا

السخل في استتثاب األمن في الثتد الّتي إلأخ  بهػا اآلف ليأخػ ه العيػ  فػي ذلػ   ممػا أّف 
افستـ يرّبي ضماقر الّناس وأختقها  فييعل إلسكيرىا يّتيو إلم العمل والك   الحػتؿ  

افسػػتـ يخػػمن للنّػػاس الكسايػػة للعػػيش وينسػػي مػػن إلسكيػػرىا الّ ػػرقة والك ػػ  عػػن طريقهػػا  و 
ضمن العدالة في الّتوزي   فّذا سرؽ الّ ارؽ بعد ذل  مّلو  وىو مكسػّي الحاجػة  فػت ينثغػي 

ألنّػو ي ػرؽ وا عػ ر لػو  بػل إنّمػا سػرؽ للَّّمػ  فػي الكّػراء مػن غيػر طريػي  ؛ألحد أف يرأؼ بػو
  ٛٙاليػراقا فػي افسػتـ:   وأحكاـ ٗٔٔ/ ٘العمل. ينار: السقو علم الم اى  األربعة: 

 .ٜٕٛ-ٕٛٛ/ ٖ  والسقو الحنسي في روبو اليديد: ٚ٘-ٙ٘وصراء يهدمها افستـ: 
ذىػػ  جمهػػور السقهػػاء إلػػم أّف يػػد الّ ػػارؽ اليمنػػم إلقَّػػ  مػػن زنػػده وىػػو مسصػػل الّرسػػغ: أي ( ٕ)

يػػد الكػػّف مػػ  األصػػاب   بينمػػا ذىػػ  الّ ػػيعة افماميّػػة إلػػم أنّػػو إلقَّػػ  األصػػاب  األربػػ  مػػن ال
اليمنم  ويترؾ الّراحة وافبهاـ  وذى  الثعض إلم قَّعها من المرفػي  والػثعض مػن ال ػوارج 

وىو اّل ي ياليّده الّلغػة الّتػي نػ ؿ بهػا القػرصف  وعمػل  ؛من افبم  والّراجح ىو قوؿ اليمهور
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وصحابتو من بعده  وإذا سرؽ بعد ذل  قَّعا رجلو الي ػرى  واختلسػوا إذا سػرؽ  الّنثّي 
كػػة  فقػػاؿ مالػػ  والّ ػػافعّي  وإسػػحاؽ بػػن راىويػػو  إلقَّػػ  يػػده الي ػػرى  وإف سػػرؽ الّرابعػػة الكّال

قَّعا رجلو اليمنم  وإف سرؽ بعد ذل  عّ ر وحػثو  وقػاؿ الّن عػي  والّ ػعثي  وحمػاد بػن 
أبي سليماف  واألوزاعي  وأحمد بن حنثل: إذا سػرؽ قَّعػا يػده اليمنػم  فػّف سػرؽ الكّانيػة  

حتّػػم ا يصػػير مكػػل  ؛ّف سػػرؽ الكّالكػػة لػػا يقَّػػ   وي ػػتودع الّ ػػينقَّعػػا رجلػػو الي ػػرى  فػػ
الثهيمة ليو لو يد يأمل بها  وروي مكل ذل  عن علّي بن أبي طال   واستدّلوا بقراءة عثػد 
اهلل ابن م عود: ]فاقَّعوا أيمانهما[  وإذا أوج  إلعػالم قَّػ  اليمػين  لػا ييػ  قَّػ  غيرىػا  

لم أنّػو ا يقَّػ  فػي الّ ػرقة إاّ اليػد اليمنػم  والّرجػل وقيل: يقتل في ال ام ة  وذى  قـو إ
الي ػػرى خاّصػػة  رػػّا يعػػّ ر بعػػد ذلػػ   وا يحػػثو  وىػػو مػػا ذىػػ  إليػػو أبػػو حنيسػػة وأصػػحابو  
وذى  قـو إلم أنّو ا يقَّػ  مػن الّ ػارؽ إاّ اليػد اليمنػم  رػّا يعػّ ر بعػد ذلػ   وذىػ  بعػض 

أخػ اً باػاىر اآليػة  رػّا يعػّ ر  ؛إاّ اليػداف خاّصػة من أىل الاّاىر إلم أنّو ا يقَّ  من الّ ػارؽ
/ ٕ  أحكػػاـ القػػرصف  لليّصػػاص: ٕٔٚ/ ٖجٕبعػػد ذلػػ  ويحػػثو. يناػػر: معػػالا الّ ػػنن: ـ

  وأحكػػاـ القػػرصف  ابػػن السػػرس ٓٛ/ ٕجٔ  وأحكػػاـ القػػرصف  ابػػن العربػػي: ـٖٓ٘-ٕٙ٘
فقػو الّ يديّػة:    ولرح الّتيريد فيٖٛٗ/ ٕ  وختصة الّتنقيح: ٕٓٗ-ٛٔٗ/ ٕالمالكي: 

 وموسػػوعة فقػػو ٜٕٔ/ ٕٕ  وفتػػاوى الّلينػػة الّداقمػػة للثحػػوث العلميّػػة واففتػػاء: ٖٕ٘/ ٘
 .ٙٚ٘/ ٕإبراىيا الّن عي: 

منها: لروط في ال ارؽ  وىي:َأْف َيُكوَف ُمَكلًَّسا: بالغاً عػاقًت  َوأَنْػيَ ْقِصػَد ِفْعػل ال َّػرَِقِة  َوَأاَّ ( ٖ)
َنُو َوبَػْيَن َيُكوَف ُمْخََّرِّا ِإلَ  م اأْلَيْخِ : بأف ا إلكوف ال رقة لحس  الحياة  َوَأْف إلَػْنَتِسَي اْلُيْ قِيَّةُ بَػيػْ

اْلَمْ ػػُروِؽ ِمْنػػو  فػػت يقَّػػ  الوالػػد وإف عػػت فيمػػا سػػرؽ مػػن أواده  ومػػ ا العكػػُو  َوَأاَّ إَلُكػػوَف 
َهٌة ِفػػي اْسػػِتْحَقاِقِو َمػػا َأَخػػَ   ممػػاؿ الّ ػػري   واأل مػػواؿ العاّمػػة  ومػػ ل  أف ا يكػػوف ِعْنػػَدُه ُلػػثػْ

 محارباً في دار الحرب  وأف ا يكوف مكرىًا.
ولػروط فػي الم ػروؽ: بػأف يكػوف نصػػابًا  ومتمػّوًا  ومػن حػرز المكػل  وأف ي رجػو منػػو  وأف 
إلكثػػا الّ ػػرقة بػػافقرار  أو ب ػػهادة لػػاىدين. يناػػر: افجمػػاع عنػػد أقّمػػة أىػػل الّ ػػّنة األربعػػة: 



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜٙ 
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  وفتػػػػاوى الّلينػػػػة الّداقمػػػػة للثحػػػػوث العلميّػػػػة ٚٙاقا فػػػػي افسػػػػتـ:   وأحكػػػػاـ اليػػػػر ٔٛٔ

  وم قَّات ٙٔٔ-٘ٔٔ/ ٘  والسقو علم الم اى  األربعة: ٕٕٗ-ٖٕٕ/ ٕٕواففتاء: 
 .ٜٕ٘/ ٕٗ  والموسوعة السقهّية الكويتّية: ٚ٘ٔالعقوبة في جراقا الحدود: 

و أبػو عثػػد الػػّرحمن العػػامري اختلػف فػػي صػػحثة ب ػر بػػن أبػػي أرطػػأة  أو أبػي أرطػػأة ىػػ ا  وىػػ( ٗ)
القرلي  وقيل: اسمو منيتو  ولد بمّكة قثل الهيػرة  فقيػل: لػو صػحثة  وقيػل: ا صػحثة لػو  
بل ىو رجل سوء  حيل ماف قاقداً فتاماً من اليثارين  وماف يحيم بن معين ا يح ن الكّنػاء 

ه الػيمن  فأف ػد  عليو  وى ا يدّؿ علػم أنّػو عنػده ا صػحثة لػو  مػاف مػن لػيعة معاويػة  فػواّ 
بين يدي أّمو  قيل: أصي  ( وعتا  وإليّثر  وذبح ابنين لعثد اهلل بن عثاس )عثد الرحمن وقكا

( ىػػػٙٛفػي عقلػػو فػػي صخػر أيامػػو  وبقػػي مػػ ل  إلػم أف مػػات بدم ػػي  وقيػل بالمدينػػة سػػنة: )
  وعػوف ٕٚٙ/ ٘  وفػتح القػدير: ٖٗٗ/ ٖ  ونصػ  الّرايػة: ٜٕٙ/ ٔ.ينار: أسد الغابػة: 

 .٘٘/ ٕٔمعثود: ال

الُث ا بالخّا: األنكم مػن اليمػاؿ  والػ ّمر: ب تػي  وىػي جمػاؿ طػواؿ األعنػاؽ  واليمػ : ( ٘)
 .ٔٓٔ/ ٔب اإلي  وب ات. ينار: الّنهاية في غري  الحديل واألرر: 

  متػػاب الحػػػدود  بػػػاب فػػػي الّرجػػل ي ػػػرؽ فػػػي الغػػػ و ٘ٛٛٔ/ ٗرواه أبػػو داود فػػػي سػػػننو: ( ٙ)
  متػػاب قَّػػ  ٜٔ/ ٛ: (   والّنّ ػػاقّي فػػي سػػننو )الميتثػػم( ٛٓٗٗأيقَّػػ   رقػػا الحػػديل: )

   ٜٖٗ/ ٗ  وفي سننو الكثػرى: ( ٜٜٚٗالّ ارؽ  باب القَّ  في الّ سر  رقا الحديل: )
  والثيهقػّي فػي سػننو ( ٜٚٗٚمتاب قَّ  الّ ارؽ  باب القَّ  في الّ سر  رقا الحػديل: )

ي دار الحرب وإلحريا الّربا فيها  رقا   متاب الّ ير  باب إقامة الحدود فٗٙ/ ٛالّصغرى: 
/ ٖ  من حديل جنادة بن أبي أّمية  صحيح: صحيح سنن أبػي داود: ( ٖٗٛٙالحديل: )

٘ٛ. 
  متػػػاب الّ ػػػير  بػػػاب فػػػي أف ا يقَّػػػ  األيػػػدي فػػػي الغػػػ و  رقػػػا ٖٖٓ/ ٕسػػػنن الػػػّدارمّي: ( ٚ)

 .( ٕٜٕٗالحديل: )
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اء أف ا إلقَّػ  األيػدي فػي الغػ و  رقػػا   متػاب الحػدود  بػاب مػػا جػٖ٘/ ٗسػنن الّترمػ ّي: ( ٛ)

 .( ٓ٘ٗٔالحديل: )

 .ٗ٘/ ٕٔ  وعوف المعثود: ٙٔٗ/ ٙينار: فيض القدير: ( ٜ)

  وحالػػية ٜٚٗ/ ٕ  والّتي ػػير ب ػرح اليػػام  الّصػغير: ٓٚٔ/ ٚيناػر: مرقػػاة المسػاإليح: ( ٓٔ)
 .ٜٔ/ ٛالّ ندي علم سنن الّن اقي: 

 .ٖٓٚ/ ٓٔمابن حـ  الاّاىري: ينار: المحّلم: ( ٔٔ)

 .ٕٖٙ/ ٕ  وإعتـ الموقّْعين عن رّب العالمين: ٖٛٔ/ ٙينار: عارضة األحوذي: ( ٕٔ)
  أو مػن مػاؿ ال ّمػاة  -خ ينػة الّدولػة–مما ا يقَّ  ال ارؽ من ماؿ بيػا مػاؿ الم ػلمين ( ٖٔ)

أو الغنػػاقا  أو نحػػو ذلػػ  عنػػد الحنسيّػػة  وال ػػافعّية  والحنابلػػة  وبعػػض المالكيّػػة  والن عػػي  
عثي  ألنّػػو مػػن مػػاؿ العاّمػػة  وىػػو مػػنها  وإذا احتػػاج رثػػا لػػو الحػػّي فيػػو بقػػدر حاجتػػو  والّ ػػ

فأورث لثهة دارقة للحّد  ولكّنو يأرا إرماً مثيرًا  وعليو رّد الماؿ الم روؽ أو ضػمانو  وقػاؿ 
لاػاىر  ؛مال : يقَّ   وىػو قػوؿ ابػن المنػ ر  وحمػاد  والاّاىريّػة  وىػو رأي لسقهػاء افماميّػة

وألنّػػو مػػاؿ محػػرز  وا حػػّي لػػو فيػػو قثػػل الحاجػػة  وا ي سػػم وجاىػػة ىػػ ا  ؛ب وعمومػػوالكتػػا
ناػػراً لس ػػاد ذمػػا مكيػػر مػػن النّػػاس  حتّػػم صػػار الػػثعض مػػنها ا يتػػوانم عػػن المعصػػية   ؛الػػرأي

وإلحقيي مكاس  غير م روعة متم ما أحّو أنّو بمنأى عن الح اب  والعقوبة الّرادعة  مما 
/ ٕمهػػور مػػن الّنقػػد وااعتػػراض. يناػػر: أحكػػاـ القػػرصف  لليّصػػاص: ا إل ػػلا أدلّػػة قػػوؿ الي

  والسقو الحنسي فػي ٜٙ  وأحكاـ اليراقا في افستـ: ٓٚٔ/ ٚ  ومرقاة المساإليح: ٖٖ٘
 .ٗٙٔ-ٚ٘ٔ  وم قَّات العقوبة في جراقا الحدود: ٖٜٕ/ٖروبو اليديد: 

/ ٙعارضػػة األحػػوذي:   و ٖٖٙ/ ٕيناػػر: م ػػاقل افمػػاـ أحمػػد بػػن حنثػػل وابػػن راىويػػو: ( ٗٔ)
 .ٗ٘/ ٕٔ  وعوف المعثود: ٓٚٔ/ ٚ  ومرقاة المساإليح: ٕٚٙ/ ٘  وفتح القدير: ٖٛٔ

/ ٜ  والمث ػػوط للّ رخ ػػي: ٕٛٙ/ ٘  وفػػتح القػػدير: ٕٖٔ/ ٚيناػػر: بػػداق  الّصػػناق : ( ٘ٔ)
 .ٜٕ/ ٗ  وحالية ابن عابدين: ٓٚٔ/ ٚ  ومرقاة المساإليح: ٓٓٔ



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 
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  ٗ٘/ ٕٔ  وعػوف المعثػود: ٙٔٗ/ ٙ  وفيض القدير: ٓٚٔ/ ٚينار: مرقاة المساإليح: ( ٙٔ)

 .٘ٓٗ/ ٖوموسوعة المناىي الّ رعّية:
  والّ الػػي فػػي م ػػنده: ( ٕٕٔ٘ٚ  رقػػا الحػػديل: )ٖٙٔ/ ٘رواه أحمػػد فػػي م ػػنده: ( ٚٔ)

  والثيهقػّي ( ٕٓ٘ٔ  رقا الحديل: )ٖٖٙ/ ٕ  والَّّثرانّي في م ند الّ امّيين: ٛٚٔ/ ٖ
تػػاب األلػػربة والحػػّد فيهػػا  بػػاب مػػا ا يقَّػػ  مػػن غػػّل فػػي   مٗٓٔ/ ٜفػػي سػػننو الكثػػرى: 

  مػن حػديل إسػحاؽ بػن عي ػم. إسػناده واه: إلنقػيح ( ٓٓٓٛٔالغنيمة..  رقا الحديل: )
 .ٖٕ٘/ ٕالّتحقيي في أحاديل الّتعليي: 

 .ٕٙٙ/ ٘فتح القدير: ( ٛٔ)
ّترم تاف  ماف ىو أبو بكر بن م عود بن أحمد  عتء الّدين  من وب إلم ماساف  بلدة بال( ٜٔ)

للهيػػرة  مػػن إلصػػانيسو: الثػػداق   ٚٛ٘مػػن أقّمػػة الحنسيّػػة  ويػػدعم ملػػ  العلمػػاء  إلػػوّفي سػػنة 
لػػرح إلحسػػة السقهػػاء للّ ػػمرقندي  وىػػو مػػاف إللميػػ اً للّ ػػمرقندي  فلّمػػا لػػرح إلحستػػو زّوجػػو 

 .ٖٕٛ  ومعيا إلراجا أعتـ السقهاء: ٕٙٗ-ٕٗٗ/ ٕابنتو. ينار: طثقات الحنسّية: 
 .ٖٔٔ/ ٚالّصناق :بداق  ( ٕٓ)

 .ٖ٘٘/ ٖ  و الّتاج وافمليل: ٜٕٔ/ ٙٔينار: المدّونة الكثرى: ( ٕٔ)

 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔينار: موسوعة فقو الّليل بن سعد: ( ٕٕ)
 .ٜٖ/ ٖٔ  وبحر الم ى : ٚٗٗ/ ٙينار: الوسيم: ( ٖٕ)

 .ٚٗٗ/ ٙينار: الوسيم: ( ٕٗ)
 .ٕٗٗينار: موسوعة فقو عمر بن عثد الع ي : ( ٕ٘)
/ ٙ  وعارضػػة األحػػوذي: ٖٖٙ/ ٕقل افمػػاـ أحمػػد بػػن حنثػػل وابػػن راىويػػو: يناػػر: م ػػا( ٕٙ)

 .ٙ-٘/ ٖ  وإعتـ الموقّْعين عن رّب العالمين: ٕٚٙ/ ٘  وفتح القدير: ٖٛٔ
 . ٚ/ ٖإعتـ الموقّْعين عن رّب العالمين: ( ٕٚ)
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 .ٜٗٔ/ ٜينار: نيل األوطار: ( ٕٛ)
 .ٖٓٚ/ ٓٔالمحّلم: ( ٜٕ)
: ما عّلي بالّن ل من الّكمر قثل ج ه وحرزه ممػا قػاؿ الّ ػافعي  ( لمياالّكمر )بستح الكّاء وا( ٖٓ)

وقاؿ القار : يَّلي علم الّكمار مّلها  ويغل  عنػدىا علػم رمػر الّن ػل  وىػو الّرطػ  مػا داـ 
علػػم رأس الّن ػػل  والّكمػػر: الّرطػػ  مػػا داـ فػػي رأس الّن لػػة  فػػّذا قَّػػ   فهػػو الّرطػػ   فػػّذا  

  ٕٚٛ/ ٔفهو التمر. ينار: غري  الحػديل  ابػن سػتـ: ( ( يمن ))بالكاؼ والنوف والّ ا
 . ٕٙٔ/ ٚ  ومرقاة المساإليح: ٕٕٔ/ ٔوالّنهاية في غري  الحديل واألرر: 

: أي جمار الّن ل  ( : الّيّمار )بييا مخمومة  وميا رقيلة( الككر )بستح الكاؼ والمكّلكة( ٖٔ)
ك م عػن ُجّمػارة فػي جوفهػا بيخػاء مأنّهػا وىو لحمتو الّتي في قّمة رأسو  إلقَّ  قّمتو  رّا إل

قَّعػػة سػػناـ ضػػ مة  وىػػي رخصػػة إلالمػػل بالع ػػل  ومػػن اليّمػػارة ي ػػرج الكػػافور بػػين م ػػّي 
ألنّػػػو أصػػػل  ؛الّ ػػػعستين  وقيػػػل فػػػي معنػػػاه: ىػػػو وعػػػاء الَّّلػػػ  مػػػن جوفػػػو  سػػػّمي جمػػػاراً ومكػػػراً 

يض رقيقػاً الكوافير  وحيل إليتم  وإلككػر  وىػو الّػ ي يكػوف فػي أصػوؿ الع ػ   ويكػوف أبػ
لّينًا وحلوًا  وفّ ر الككر أيخًا بالّتمر اّلرط  مػا داـ فػي الّن لػة  فػّذا قَّػ  فهػو رطػ   فػّذا  

  فهو إلمر  وقيػل: ىػو الَّّلػ  أّوؿ مػا يثػدو  وىػو يالمػل أيخػًا  ( من  )بالكاؼ والّنوف والّ اي
  (  ػيلوالككر: اليمػار  وىػو القصػد مػن الػودي فػي الحػديل الّػ ي ىػو صػغار الّن ػل )الس

فػػت قَّػػ  علػػم سػػارقو  فالػػّدليل علػػم ىػػ ا يكػػوف طثقػػاً للمػػدلوؿ. يناػػر: الّنهايػػة فػػي غريػػ  
  ول ػػػػاف العػػػػرب: ٕٚٗ/ ٖ  والسػػػػاقي فػػػػي غريػػػػ  الحػػػػديل: ٕ٘ٔ/ ٗالحػػػػديل واألرػػػػر: 

 . -جمر-  مادة ٚٗٔ/ٗ
 .( ٗٗسورة الّنحل: اآلية )( ٕٖ)
بتػػػأري  لػػػعثاف ( ٙ/ ٜ)ٛ٘ا: بقػػػراره المػػػرقّ  -قػػػد أفتػػػم ميمػػػ  السقػػػو افسػػػتمي بيػػػّدة ( ٖٖ)

ألّف في بقاء أرر الحّد إلحقيقًا   ؛بعدـ جواز إعادة العخو المقَّوع لرعاً في حدّ  -ىػ ٓٔٗٔ
مامًت للعقوبة المقّررة لرعًا  ومنعػاً للّتهػاوف فػي اسػتيساء العقوبػة الّ ػرعّية  وإلساديػاً لمصػادمة 

العػدؿ وإنصػاؼ المينػي عليػو  حكا الّ رع في الاّاىر  ممػا أّف القصػاص قػد لػرع فقامػة 



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 
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لكػػّل ىػػ ا ا ييػػوز إعػػادة عخػػو  ؛وصػػوف حػػّي الحيػػاة للميتمػػ   وإلػػوفير األمػػن وااسػػتقرار

 استالصل إلنسي اً للقصاص إاّ في الحاات الّتالية:
 أف يأذف الميني عليو بعد إلنسي  القصاص بّعادة العخو المقَّوع من الياني. – ٔ
 من إعادة عخوه المقَّوع منو.أف يكوف الميني عليو قد إلمكن  – ٕ

مما ييوز إعادة العخػو اّؿّيذي استالصػل فػي حػّد أو قصػاص ب ػث  خػمٍء فػي الحكػا أو 
في الّتنسي   مما ىو قػرار الّلينػة الّداقمػة للثحػوث العلميّػة واففتػاء الّ ػعوديّة. يناػر: فتػاوى 

 .ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ ٗ   وفقو الّنوازؿ:ٕٕٓ/ ٕٕالّلينة الّداقمة للثحوث العلمّية واففتاء: 
 .( ٖٛسورة الماقدة: اآلية )( ٖٗ)
حيػػل بلغػػا ع ػػرين قػػواًد فػػي إلحديػػد نصػػاب قَّػػ  يػػد الّ ػػارؽ  - ؛ىنػػاؾ أقػػواؿ مكيػػرة( ٖ٘)

والم هور منها قواف: األوؿ: ذىػ  جمهػور العلمػاء إلػم أّف المقػدار الّػ ي يقَّػ  فيػو يػد 
نار افستمي: زنتو مكقاؿ من الّ ارؽ ىو رترة دراىا مخروبة خالصة  أو رب  دينار: )الّدي

: ))ا إلقَّػػ  يػػُد الّ ػػارؽ إاّ فػػي ربػػ  دينػػار لقولػػو  ؛  أو مػػا يثلػػغ رمػػن أحػػدىما( الػػّ ى 
  متاب الحدود  باب قوؿ اهلل إلعالم: ٕٜٕٗ/ ٙرواه الث ارّي في صحيحو: ( ( فصاعداً 

   ٕٖٔٔ/ ٖ  وم ػلا فػي صػحيحو: ( ٚٓٗٙ]والّ ارؽ والّ ارقة...[  رقا الحػديل: )
  من حديل عاق ة  ( ٗٛٙٔمتاب الحدود  باب حّد الّ رقة ونصابها  رقا الحديل: )

 واللَّس  لم لا.
واختلسوا فيمػا يقػّوـ بػو إف مػاف الم ػروؽ مػن غيػر الّػ ى  والسّخػة  فػ ى  مالػ  إلػم أنّػو   

يقػػّوـ بالػػّدراىا  فػػّف لػػا ي ػػاوىا ا يقَّػػ  عنػػده  ولػػو سػػاوى ربػػ  دينػػار  وقػػاؿ الّ ػػافعي  
ألوزاعي: األصل في إلقويا األلياء ىػو الػّ ى   فػّف لػا ي ػاو ربػ  دينػار ا يقَّػ  عنػده وا

وإف ساوى رترة دراىا  والكاني: ذى  العترة وأبو حنيسة وأصحابو  وسػاقر فقهػاء العػراؽ  
وسسياف الّكورّي إلم أّف الّنصاب ىو دينار  أو ع رة دراىا مخروبة غير مغ ولة  أو قيمة 

عن الح ن الثصري  وداود  وأىل الاّاىر  وال ػوارج  إلػم أنّػو ا اعتثػار  إحداىما  وروي
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للّنصػػاب  وأنّػػو يقَّػػ  يػػد الّ ػػارؽ فػػي القليػػل والككيػػر  وىنػػاؾ أقػػواؿ أخػػرى: حاصػػلها أّف 
افجمػػاع منعقػػد علػػم القَّػػ  فػػي ع ػػرة دراىػػا  وفيمػػا دونهػػا اخػػتتؼ  فػػت ييػػ  القَّػػ  

ولم  وااختتؼ في الّنصاب بناء علم ااختتؼ في احتياطًا في األقّل  واألخ  باألمكر أ
ًي   والّراجح مػن حيػل الػّدليل ىػو قػوؿ قيمة الميّن اّل ي قَّ  فيو علم عهد الّرسوؿ 

اليمهػور  وقػد اقتػرح الػثعض أف يكػوف الّنصػاب عرضػًة لتقػدير ولػّي األمػر فػي حالػة إلغييػر 
حػّدد ح ػ  رػروؼ الثيئػة المعي ػّية   بناًء علم أّف الّنصاب إنّما ؛الاّروؼ والقيا وإلَّّورىا

وذىػػػ  أىػػػل الاّػػػاىر  وال ػػػوارج إلػػػم وجػػػوب القَّػػػ  فػػػي القليػػػل والككيػػػر. يناػػػر: أحكػػػاـ 
  ورموس ٗٙ-ٕٙ/ ٖٔ  وبحػػػػػػػػر المػػػػػػػػ ى : ٕٔ٘-ٕٓ٘/ ٕالقػػػػػػػػرصف  لليّصػػػػػػػػاص: 

/ ٕ  وختصػة الّتنقػيح: ٖٚٗ/ ٕٔ  والثياف في م ى  افماـ الّ افعّي: ٜٔٗالم اقل: 
-ٖٖٓ/ ٚٔ  وب ؿ الميهود: ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ ٘يريد في فقو الّ يديّة:   ولرح التّ ٖٔٗ
  واخػتتؼ أبػي حنيسػة وابػن أبػي ٛٔٔ-ٚٔٔ/ ٘  والسقو علػم المػ اى  األربعػة: ٖٖٗ
 .ٕٕ٘/ ٕجٔ  وموسوعة فقو افماـ األوزاعي: ـ٘٘ٔ-ٗ٘ٔليلم: 

حديل:   رقا الٖٓٛ/ ٖ.رواه أحمد في م نده: ( ( : ))ليو علم ال اقن قَّ لقولو ( ٖٙ)
  متاب الحدود  بػاب القَّػ  فػي ال ل ػة ٜٚٛٔ/ ٗ  وأبو داود في سننو: ( ٕٔٔ٘ٔ)

  متػػػاب ٜٛ/ ٛ: (   والّن ػػػاقّي فػػػي سػػػننو )الميتثػػػم( ٕٜٖٗوال يانػػػة  رقػػػا الحػػػديل: )
  ملُّها من حػديل جػابر بػن ( ٜٗٚٗقَّ  الّ ارؽ  باب ما ا قَّ  فيو  رقا الحديل: )

 .ٖ٘/ ٖداود: عثد اهلل  صحيح: صحيح سنن أبي 
 ومنو الّنّ اؿ والَّّرار اّل ي يعتمد في سرقتو علم خّسة اليد وااختَّاؼ.( ٖٚ)
.رواه ( ( : ))لػػيو علػػم المنتهػػ  قَّػػٌ   ومػػن انتهػػ  نهثػػًة م ػػهورًة  فلػػيو منّػػالقولػػو ( ٖٛ)

/ ٗ  وأبػػػو داود فػػػي سػػػننو: ( ٕٔٔ٘ٔ  رقػػػا الحػػػديل: )ٖٓٛ/ ٖأحمػػػد فػػػي م ػػػنده: 
  ( ٜٖٔٗالقَّػػ  فػػي اْلُ ْل ػػة وال يانػػة  رقػػا الحػػديل: )   متػػاب الحػػدود  بػػابٛٚٛٔ

  متػػاب قَّػػ  الّ ػػارؽ  بػػاب مػػا ا قَّػػ  فيػػو  رقػػا ٖٚٗ/ ٗوالّنّ ػػاقّي فػػي سػػننو الكثػػرى: 
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  ملُّهػػا مػػن حػػديل جػػابر بػػن عثػػد اهلل  صػػحيح: صػػحيح سػػنن أبػػي ( ٗٙٗٚالحػػديل: )

 .ٖ٘/ ٖداود: 
ألنّػػو ميػػاىر بسعلػػو   ؛أنّػػو ا إلقَّػػ  يػػد المنتهػػ ذىػػ  الحنسيّػػة  والمالكيّػػة  والّ ػػافعّية إلػػم ( ٜٖ)

ألنّػو لػيو ب ػارؽ  ويَّلػي عليػو اسػا صخػر  وقػد  ؛لقصور في الحرز  والم تلو ؛وال اقن
ألّف المػودع ىػو المسػرط فػي إيػداع  ؛أمر الّ رع بقَّػ  يػد الّ ػارؽ  ومػ ل  جاحػد الوديعػة

قة  وذىثػا الحنابلػة  وافمػاـ مالو لمن ا يحساو  ول هولة إقامة الثّينة علم مػا عػدا الّ ػر 
زفػػر  وال ػػوارج  والاّاىريّػػة إلػػم أنّػػو ييػػ  القَّػػ  علػػم الم ػػتلو  والمنتهػػ   وال ػػاقن  

وألنّػو نػوع مػن الّ ػرقة  وعليػو يقػاـ الحػّد علػم مػن  ؛لعدـ اعتثارىا الحػرز ؛وجاحد الوديعة
/ ٖجٕن: ـي ػػػتلو أمػػػواؿ الّدولػػػة  الّػػػ ين قػػػد مكػػػروا فػػػي ىػػػ ا العصػػػر.ينار: معػػػالا الّ ػػػن

  وأحكػػاـ القػػرصف  ابػػن السػػرس ٖٖٗ/ ٕٔ  والثيػػاف فػػي مػػ ى  افمػػاـ الّ ػػافعّي: ٕٗٙ
/ ٘  والسقػػػػو علػػػػم المػػػػ اى  األربعػػػػة: ٖٕٙ/ ٙ  والثحػػػػر الّ ّخػػػػار: ٖٔٗ/ ٕالمػػػػالكي: 

 .ٜ٘  وم قَّات العقوبة في جراقا الحدود: ٖٙٔ-ٖ٘ٔ
إل تعير المتاع وإليحده  ليو فيو  ليد المرأة الّتي مانامن قَّعو وما روي عن الّنثّي ( ٓٗ)

إذ مػػاف  ؛وإنّمػػا ذمػػر جحودىػػا للعاريػػة إلعريسػػاً لهػػا ؛قَّعهػػا مػػن أجػػل جحودىػػا للعاريػػةأنّػػو 
 .ٕٕ٘/ ٕذل  معتاداً منها حّتم عرفا ب ل . ينار: أحكاـ القرصف  لليّصاص: 

أحمػػد   بينمػػا لػػا يعتثػػر افمػػاـ ٜٛ-ٛٛ/ ٛيناػػر: حالػػية الّ ػػندي علػػم سػػنن الّن ػػاقي: ( ٔٗ)
ااسػػت ساء فػػي ال ػػرقة  فحكػػا بقَّػػ  يػػد ىػػالاء  ممػػا لػػا يعتثػػر الاّاىريػػة بػػالحرز. يناػػر: 

  وعمػػػدة ٔٛٔ  وافجمػػػاع عنػػػد أقّمػػػة أىػػػل الّ ػػػّنة األربعػػػة: ٕٓٛ/ ٖٔالحػػػاوي الكثيػػػر: 
 .ٖ٘ٔ/ ٘  والسقو علم الم اى  األربعة: ٕٚٚ/ ٖٕالقاري: 

العاريػػػة  اسػػػتداًا بحػػػديل المػػػرأة مػػػ ى  أحمػػػد وإسػػػحاؽ والاّاىريّػػػة قَّػػػ  يػػػد جاحػػػد ( ٕٗ)
/ ٖجٕ.يناػػػر: معػػالا الّ ػػػنن: ـ( ٕٙٚ-ٕ٘ٚالم  وميػػة  الّػػ ي سػػػيأإلي فػػي: صػػسحة: )
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ٚٙ 

 

 

 
  وإسػػػحاؽ بػػػن راىويػػػو وأرػػػره فػػػي السقػػػو افسػػػتمي: ٕٔ/ ٗ  وسػػػثل الّ ػػػتـ: ٕٙٙ-ٕٙ
 .ٙٓٗ/ ٖ  وموسوعة المناىي الّ رعّية: ٖٗٙ

  ودرأ ( ىػػػٛٔولػػ ل  أوقػػف عمػػر بػػن ال َّّػػاب العمػػل بحػػّد الّ ػػرقة فػػي عػػاـ المياعػػة )( ٖٗ)
ألّف المخػػَّّر لػػو أف  ؛القَّػػ  عػػن الّ ػػارؽ فيػػو  وقػػاؿ: ا أقَّػػ  فػػي عػػاـ سػػنة: أي مياعػػة

ألّف حس  الّنسو مقػّدـ علػم حسػ  المػاؿ   ؛يحس  حياإلو ولو بتناوؿ ما يحـر عليو مالميتة
ـّ أف يكسػػػل لػػػو طعامػػػو ورزقػػػو الّ ػػػريف  ومػػػن حػػػّي افن ػػػاف علػػػم ميتم عػػػو ال ػػػاّص والعػػػا

والمياعة في عهد عمر قد عّما الميتم  مّلو  وقد ب ؿ عمر فػي دفعهػا عػن النّػاس مػّل 
مػػا ي ػػتَّي   فلػػا يكػػن ىنػػاؾ اعتػػداء مػػن الميتمػػ  علػػم الّ ػػارؽ المخػػَّّر حينئػػ   ممػػا لػػا 

مػر أخػ  بػػروح الّ ػريعة  ودرأ الحػػّد يتػوّفر فيػو رمػػن ااعتػداء المتعّمػد ليقػػاـ عليػو الحػػّد  فع
 .ٕٙٔ-ٕٗٔبالّ ثهة. ينار: منهج عمر بن ال َّّاب في الّت ري : 

  ٓٗٔ/ ٙ  وم ػػػاؼ القنػػػاع: ٕٛٙ/ ٙ  والثحػػػر الّ ّخػػػار: ٔٗ٘/ ٚيناػػػر: ااسػػػت مار: ( ٗٗ)
 .ٛٙوأحكاـ اليراقا في افستـ: 

محتػاج  ممػا يقػوؿ ال ػثكي فػي ذلػ : مأف يكوف أباً لو أو ابناً أو مديناً لػو  أو غنيّػاً وىػو ( ٘ٗ)
))...وفػػػي الم ػػػاقل أف ا يكػػػوف لػػػو حػػػي فػػػي مػػػاؿ الم ػػػروؽ منػػػو  ونحػػػن نػػػرى مكيػػػرا مػػػن 
ال راؽ جياعًا  بحيل يي  مسايتها علم الناس  والم روؽ منو أحد من يي  عليو  فت 

. فتػػاوى ( ( لمػػا لل ػػارؽ مػػن حػػي التوصػػل إلػػم أخػػ  مػػا ي ػػتحقو ؛ييػػوز القَّػػ  مػػ  ذلػػ 
  فالمحتػػاج الّػػ ي ا ييػػد مػػا ي ػػتريو  أو ا ييػػد مػػا ي ػػتري بػػو  لػػو ٖٖٙ/ ٕكي: ال ػػث

وألنّػو لػا  ؛ألنّػو مالمخػَّرّ  ؛لثهة في أخ  ما يأملػو  أو مػا ي ػتري بػو مػا يأملػو  فػت يقَّػ 
يقا بعملو بداف  افجراـ  ونس ّية الميـر  وإنّما قصد درء الهتؾ عن الّنسو  في رروؼ 

ا لا يقَّ  عمر عاـ الّرمادة  واختلسوا في في قَّ  الػّ وجين إذا سػرؽ المياعة الَّّارقة  مم
أحػػػدىما مػػػن اآلخػػػر  وا خػػػتؼ فػػػي أنّػػػو ا قَّػػػ  علػػػم األب إذا سػػػرؽ مػػػاؿ ابنػػػو  وإنّمػػػا 

  والثحر ٖٚ٘/ ٕال تؼ في اابن إذا سرؽ ماؿ أبيو.ينار: أحكاـ القرصف  لليّصاص: 
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  وصراء يهػػدمها افسػػتـ: ٖٕٛ/ ٘لّ يديّػػة:   ولػػرح الّتيريػػد فػػي فقػػو إ٘ٙ/ ٙالّ ّخػػار: 

ٜ٘. 
.ينار: ب ؿ ( قيل: ماف أسود  اسمو فيل  ماسا الحيواف الم مور في القرصف )سورة السيل( ٙٗ)

 .ٖٖ٘/ ٚٔالميهود: 

: واحػػدىا وديػػة: الن ػػل ( الػػودّي )بسػػتح الػػواو  وم ػػر الػػّداؿ المهملػػة  ولػػدّْ اليػػاء الّتحتيّػػة( ٚٗ)
 يل اّل ي ي رج من أصل الّن ل  بأف يقَّ  من محّلو  ويغرس في الّصغار  وقيل: ىو الس

  ٖٕٛ/ ٕ  وم ػارؽ األنػوار: ٕٕٓ/ ٗمحّل صخر. ينار: غري  الحديل  ابػن سػتـ: 
 .ٖٖٗ/ ٚٔوب ؿ الميهود: 

 أي من قثل معاوية. ينار: المصدر نس و. ( ٛٗ)
 .ٖٖٗ/ ٚٔوىو واس  بن حثاف. ينار: ب ؿ الميهود: ( ٜٗ)
  متاب الحدود  باب ما ا قَّ  فيو  رقا الحػديل: ٚٚٛٔ/ ٗو داود في سننو: رواه أب( ٓ٘)

  متػػاب الحػػدود  بػػاب مػػا ا قَّػػ  فيػػو  رقػػا ٜٖٛ/ ٕ  ومالػػ  فػػي الموطّػػأ: ( ٖٛٛٗ)
  ( ٖٙ٘  رقػػا الحػػديل: )ٔٓٗ  والّ ػػافعّي فػػي الّ ػػنن المػػأرورة: ( ٕٛ٘ٔالحػػديل: )

  ملُّهػا مػن ( ٕٖٓٚٔالحػديل: )  رقػا ٕٗٔ/ ٗوأحمد في مواض  في م ػنده  منهػا: 
 .ٕ٘-ٔ٘/ ٖحديل راف  بن خديج  صحيح: صحيح سنن أبي داود: 

  مػػن ( ٛٔ٘ٔ  متػاب الحػػدود  بػاب مػػا ييػػ  فيػو القَّػػ   رقػا الحػػديل: )ٖٔٛ/ ٕ: ( ٔ٘)
  والثيهقػّي فػي سػننو ٖٖ٘حديل عثد اهلل بن عثد الّرحمن  وبنحوه الّ افعّي في م نده: 

الحػػدود  بػػاب القَّػػ  فػػي مػػّل مػػا لػػو رمػػن..  رقػػا الحػػديل:    متػػابٕٜٕ/ ٚالّصػػغرى: 
   من حديل عمرو بن لعي .( ٖٖٗٗ)

أي: إّف لها مػن يحرسػها ويحساهػا  ومػنها مػن جعػل الحري ػة ىػي الّ ػرقة نس ػها  يقػاؿ: ( ٕ٘)
حرس يحرس حرسًا: إذا سرؽ  أي ليو فيما ي رؽ من المالية باليثل قَّ   وقيل: يقاؿ 

ا الّليل قثل أف إلصل إلم مراحها حري ة  يقػاؿ: فػتف يأمػل الحري ػات: للّ اة الّتي يدرمه
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إذا سرؽ أغناـ الّناس  فأملها  وااحتراس: أف ي ػرؽ الّ ػيء مػن المرعػم. يناػر: م ػارؽ 

  والّنهايػػػػة فػػػػي غريػػػػ  ٕٗٓ/ ٔ  وغريػػػػ  الحػػػػديل  ابػػػػن اليػػػػوزي: ٛٛٔ/ ٔاألنػػػوار: 
  ولػػرح الّ رقػػاني علػػم الموطّػػأ: ٗٚٔ/ ٕ  وإلنػػوير الحوالػػ : ٖٚٙ/ ٔالحػػديل واألرػػر: 

 .٘ٙٔ/ ٚ  ومرقاة المساإليح: ٜٛٔ/ ٗ
ألّف فػي المػاؿ حػّي  ؛قاؿ ال َّّابي: )) وي ثو أف يكوف إنّما أباح ل ي الحاجػة األمػل منػو( ٖ٘)

الع ػػر  فػػّذا أّدإلػػو الّخػػرورة إليػػو أمػػل منػػو  ومػػاف مح ػػوباً لصػػاحثو مّمػػا عليػػو مػػن الّصػػدقة  
ميػػد صػػاحثها ألجػػل الّخػػرورة  فأّمػػا إذا حمػػل منػػو فػػي رػػوب أو وصػػارت يػػده فػػي الّتقػػدير  

نحوه  فّّف ذل  ليو من باب الّخرورة  إنّما ىو من باب ااستحتؿ  فيغـر ويعاق   إاّ 
لعدـ الحرز  ومخاعسة الغرامة نوع من الّردع والّتنكيل  وقد قاؿ بو غير واحد  ؛أنّو ا قَّ 
 . ٖٕٙ /ٖجٕ.معالا الّ نن: ـ( (من السقهاء 

ال ثنة: ىو معَّف افزار  وطرؼ الّكوب  وىو ىنا ما يحملو الّرجل في روبو  يقاؿ: أخثن ( ٗ٘)
  ٖٕٙ/ ٖجٕالّرجػػل: إذا خثّػػأه فػػػي خثنػػو سػػّراً مّمػػػا يلػػي الػػثَّن. يناػػػر: معػػالا الّ ػػػنن: ـ

 .ٜ/ ٕ  والّنهاية في غري  الحديل واألرر: ٕٗٙ/ ٔوغري  الحديل  ابن اليوزي: 
الّترس  وىو ما يّتقي بو المقاإلل ضربات خصػمو مػن سػتح وغيػره. يناػر: الّنهايػة  الميّن:( ٘٘)

 .ٖٛٓ  ؤٖٓ/ ٔفي غري  الحديل واألرر: 
  متاب الحدود  باب ما ا قَّ  فيو  رقا الحػديل: ٛٚٛٔ/ ٗرواه أبو داود في سننو: ( ٙ٘)

لّكمر ي رؽ بعد   متاب قَّ  الّ ارؽ  ا٘ٛ/ ٛ: (   والّنّ اقّي في سننو )الميتثمٜٖٓٗ)
  بػػػاب ٕٓٔ  وابػػػن اليػػارود فػػػي المنتقػػم: ( ٜٛ٘ٗأف يالويػػو اليػػرين  رقػػػا الحػػديل: )
  من ٕ٘/ ٖ  ح ن: صحيح سنن أبي داود: ( ٕٚٛالقَّ  في الّ رقة  رقا الحديل: )

 .( حديل عمرو بن لعي  عن أبيو عن جّده )عمرو بن العاص
 .ٕٕٔ/ ٜٔالّتمهيد  ابن عثد الثّر: ( ٚ٘)

لّتكنيػػة  وقػػد جػػاء بػػاففراد فػػي بعػػض ن ػػ  أبػػي داود  وىػػو أرهػػر وأمكػػل بقواعػػد الّ ػػرع  با( ٛ٘)
فالّتكنيػػة مػػن بػػاب الّتع يػػر بالمػػاؿ  واليمػػ  بينػػو وبػػين العقوبػػة  وغالػػ  العلمػػاء علػػم ن ػػ  
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الّتع ير بالماؿ  ويرى ابن إليميػة بقػاءه  ونصػر قولػو بأدلّػة مكيػرة  وأنكػر علػم م ػالسي ذلػ  

أّف قولػػو ىػػو الػػّراجح  وىػػو الّػػ ي يوافػػي الواقػػ  والحكمػػة. يناػػر: ميمػػوع ب ػػّدة  ويثػػدو 
  وبػػػػػ ؿ ٙٛ-٘ٛ/ ٛ  وحالػػػػػية ال ػػػػػندي علػػػػػم سػػػػػنن الّن ػػػػػاقي: ٖٗٛ/ ٕٓالستػػػػػاوى: 
 .ٖٕٛ/ ٚٔالميهود: 

ونّصػػو عنػػد الثيهقػػي: ))...عػػن يحيػػم بػػن عثػػد الػػرحمن بػػن حاطػػ   قػػاؿ: أصػػاب غلمػػاف ( ٜ٘)
لرجػل مػن م ينػة  فانتحروىػا  واعترفػوا بهػا  فأرسػل إليػو  لحاط  بن أبي بلتعة بالعاليػة ناقػةً 

عمُر  ف مر ذل  لو  وقاؿ: ىالاء أعثدؾ قد سرقوا  انتحروا ناقة رجٍل من م ينة  واعترفوا 
بها  فأمر مكير بن الصلا أف يقَّػ  أيػديها  رػاَّ أرسػل بعػد مػا ذىػ   فػدعاه  وقػاؿ: لػوا 

أإلم ما حرَّـ اهلل ع َّ وجلَّ لقَّعُا أيديها  ولكػن  أني أرّن أّنكا إلييعونها حتَّم إفَّ أحدىا
واهلل لئن إلرمتها ألغرمنَّ  فيها غرامًة إلوجع   فقاؿ: ما رمنها للم نيَ قاؿ: منُا أمنعها 

  متػاب ٕٛٚ/ ٛ.رواه الثيهقػّي فػي سػننو الكثػرى: ( ( من أرب  مئة  قاؿ: فأعَّػو رمانَيمئػة
  لا يحتّج جمهور ( ٖٙٓٚٔا الحديل: )الحدود  باب ما جاء في إلخعيف الغرامة  رق

/ ٛلما فيهما يدفعونو من غػـر المكلػين  ممػا طعنػوا فػي إسػناده. الثػدر المنيػر:  ؛العلماء بو
ٙ٘٘. 

 .ٜٕٖ/ ٖينار: الرَّوض المربَّ : ( ٓٙ)
 .( ٜٗٔسورة الثقرة: اآلية )( ٔٙ)

 .( ٕٙٔسورة الّنحل: اآلية )( ٕٙ)
  والهدايػػػة ٖٓٔ/ ٖٕوالّتمهيػػػد ابػػػن عثػػػد الثػػػّر:   ٕٕٙ/ ٖجٕيناػػػر: معػػػالا الّ ػػػنن: ـ( ٖٙ)

  والسقػو ٜٜٙ٘/ ٔٔ: (   والموسوعة السقهيّػة المقارنػة )الّتيريػدٕٓٔ/ ٕلرح الثداية: 
 .ٕٜٕ  وٕٚٛ/ ٖالحنسي في روبو اليديد: 

أجم  السقهاء علم أّف الث تاف إذا ماف لو حاقم  فت يثػاح األمػل منػو  واختلسػوا فيمػا إذا ( ٗٙ)
لو حاقم  ف ى  الحنابلة إلم إباحة األمل منو  فّف ماف صاحثو موجوداً استأذنو  لا يكن 
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أو يصػػػػّوت رترػػػػًا  وإاّ أمػػػػل ولػػػػرب  وىػػػػو مػػػػ ى  افمػػػػاـ أبػػػػي داود  وذىػػػػ  الحنسيّػػػػة  
والّ ػػافعّية  وجماعػػة مػػن السقهػػاء إلػػم أنّػػو ا ييػػوز لػػو األمػػل إاّ إذا مػػاف مخػػَّّراً وب ػػرط 

ألّف األصػل فػي مػاؿ  ؛ن مخَّّرًا  فت يثاح لو األمل إاّ بّذف مالكوالّخماف  أّما إذا لا يك
الم لا المن  إّا بّذنػو وطيػ  نس ػو. يناػر: فقػو افمػاـ أبػي داود الّ ي ػتاني مػن خػتؿ 

 .ٕٔٙ-ٕٓٙ: ( سننو )دراسة مقارنة
 .ٜٚٔ-ٕٛٚ/ ٘ينار: لرح الّتيريد في فقو الّ يديّة: ( ٘ٙ)
  والهدايػػػة لػػػرح ٕٜٗ  ورموس الم ػػػاقل: ٖٓٔ/ ٖٕالثػػػّر: يناػػػر: الّتمهيػػػد ابػػػن عثػػػد ( ٙٙ)

  وحالػػػػية ٜٜٙ٘/ ٔٔ: (   والموسػػػػوعة السقهيّػػػػة المقارنػػػػة )الّتيريػػػػدٕٓٔ/ ٕالثدايػػػػة: 
 .ٙٛ/ ٛال ندي علم سنن الّن اقي: 

 .ٜٛٔ/ ٗ  و لرح الّ رقاني علم الموطّأ: ٖٙٗ/ ٙينار: فيض القدير: ( ٚٙ)
  ٖٗٗ/ ٗ  والّ ػػػػرح الكثيػػػػر: ٖٓٔ/ ٙاج وافمليػػػػل:   والتّػػػػٓٔ٘/ ٕيناػػػػر: الّتلقػػػػين: ( ٛٙ)

 .ٕٙٔ/ ٕوالسوامو الّدواني: 
 . ٓٙٔ/ ٗ  وإعانة الَّّالثين: ٖٖٔ/ ٜينار: حوالي ال رواني: ( ٜٙ)
  وم ػػػػف ٕٖٚ/ ٖ  الػػػػّروض المربّػػػػ : ٕٛٔ/ ٗيناػػػػر: الكػػػػافي فػػػػي فقػػػػو ابػػػػن حنثػػػػل: ( ٓٚ)

/ ٘المػػػ اى  األربعػػػة:   والسقػػػو علػػػم ٖٖٗ/ ٕ  ومنػػػار الّ ػػػثيل: ٘ٙٚ/ ٕالم ػػػدرات: 
 .ٜٖٔ  وأرر األدّلة الم تلف فيها في السقو افستمي: ٕٙٔ

  وختصػػػة ٔٛٔ/ ٙ  وعارضػػػة األحػػػوذي: ٖٓٔ/ ٖٕيناػػػر: الّتمهيػػػد ابػػػن عثػػػد الثػػػّر: ( ٔٚ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٖٗ/ ٕالّتنقيح: 

 ألّف األخػ  مػػن ؛ألّف األخػ  مػن غيػر حػػرز يسػّوت رمنػاً مػػن أرمػاف الّ ػرقة  وىػػو ااسػت ساء( ٕٚ)
وعلػػم ىػػ ا يكػوف صيػػة الّ ػرقة بنس ػػها دالّػة علػػم ىػػ ا  ؛غيػر حػػرز ا يحتػاج إلػػم ااسػت ساء
 .ٖٗٛ/ ٘  وفتح القدير: ٖٚ/ ٚالّ رط. ينار: بداق  الّصناق : 
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  ٔٗ٘/ ٚ  وااسػػػػت مار: ٕٕٙ/ ٖجٕ  ومعػػػػالا الّ ػػػػنن: ـٓٔٔ/ ٔيناػػػػر: افجمػػػػاع: ( ٖٚ)

  ٜٛٔ/ ٗرقػػاني علػػم الموطّػػأ:   ولػػرح ال ّ ٖٙٗ/ ٙ  وفػػيض القػػدير: ٜٛ/ ٜوالمغنػػي: 
 .ٕٕٚ/ ٕواختتؼ األقمة العلماء: 

  وبحػػػػر ٖٔٔ/ ٖٕ  والّتمهيػػػػد ابػػػػن عثػػػػد الثػػػػّر: ٕٕٙ/ ٖجٕيناػػػػر: معػػػػالا الّ ػػػػنن: ـ( ٗٚ)
 . ٕٙٔ/ ٚ  ومرقاة المساإليح: ٘ٙ/ ٖٔالم ى : 

(ٚ٘ ) :ٜ /ٜٗ. 
 . ٕٕٔ/ ٜٔينار: الّتمهيد ابن عثد الثّر: ( ٙٚ)
  مسػػرد: جمعػػو ُجػػُرٌف مثريػػد وبػػرد: موضػػ  ييمػػ  فيػػو الّتمػػر والّكمػػار  اليػػرين: وىػػو مػػأمير( ٚٚ)

وييّسػػػف  وىػػػو حػػػرز الّكمػػػار  مػػػالمراح حػػػرز الػػػّنعا  وىػػػو المربػػػد عنػػػد أىػػػل المدينػػػة وأىػػػل 
الحيػػاز  وي ػػّميو أىػػل العػػراؽ الثيػػدر  ويقػػاؿ لػػو بالثصػػرة: اليوخػػاف  وي ػػّميو أىػػل الّ ػػاـ 

  وطلثػػة الَّّلثػػة فػػي المصػػػَّلحات ٜٚ/ ٖـ: األنػػدر. يناػػر: غريػػ  الحػػديل  ابػػػن سػػت
/ ٔ  والّنهايػػػة فػػػي غريػػػ  الحػػػديل واألرػػػر: ٙٓٔ/ ٔ  وم ػػػارؽ األنػػػوار: ٜٕٓالسقهيّػػػة: 
ٕٖٙ. 

 .ٖٕٔ/ ٜٔينار: الّتمهيد ابن عثد الثّر: ( ٛٚ)
 ينار: المصدر نس و.( ٜٚ)
 .٘ٚ٘/ ٕينار: موسوعة فقو إبراىيا الّن عي: ( ٓٛ)
  والسقو علم ٖٜٗ  ورموس الم اقل: ٖٓٔ-ٜٖٓ/ ٖٕد الثّر: ينار: الّتمهيد ابن عث( ٔٛ)

  والموسػػوعة ٕٜٕ/ ٖ  والسقػػو الحنسػػي فػػي روبػػو اليديػػد: ٜٕٔ/ ٘المػػ اى  األربعػػة: 
 .ٖٛٓ/ ٕٗالسقهّية الكويتّية: 
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أّما الحنَّة والّ ّكر وما ي ثههما  مّما ا يت ارع إليو الس اد  فالقَّ  فيو إجماع في غيػر ( ٕٛ)

  والسقػو ٘ٙٔ-ٗٙٔ/ ٚلوجود الّخرورة. ينار: مرقاة المساإليح:  ؛المياعةسنة القحم و 
 .ٕٛٔ/ ٘علم الم اى  األربعة: 

  والهدايػة ٖٜٗ  ورموس الم ػاقل: ٖٔ٘-ٖٓ٘/ ٕينار: أحكػاـ القػرصف  لليّصػاص: ( ٖٛ)
/ ٘  والسقو علم المػ اى  األربعػة: ٕٙٔ/ ٚ  ومرقاة المساإليح: ٕٓٔ/ ٕلرح الثداية: 

ٕٔٛ. 
 .ٖٛٓ/ ٕٗ  والموسوعة السقهّية الكويتّية: ٖٔ٘/ ٕنار: أحكاـ القرصف  لليّصاص: ي( ٗٛ)
 .ٖ٘ٔ/ ٖإلحسة السقهاء: ( ٘ٛ)
 سثي إل رييو.( ٙٛ)
 .ٕٛٔ/ ٘ينار: السقو علم الم اى  األربعة: ( ٚٛ)

  متاب الحدود  باب ما ا قَّ  فيو  رقا الحػديل: ٚٚٛٔ/ ٗرواه أبو داود في سننو: ( ٛٛ)
  ملُّهػػا مػػن حػػديل رافػػ  بػػن ٕ٘-ٔ٘/ ٖصػػحيح سػػنن أبػػي داود:    صػػحيح:( ٜٖٛٗ)

 خديج.
 .ٖٕٔ/ ٜٔينار: الّتمهيد ابن عثد الثّر: ( ٜٛ)
 . ٜٖٓ/ ٖٕينار: المصدر الّ ابي: ( ٜٓ)
 ٕٕٓىػػو أبػػو عثػػد اهلل محّمػػد بػػن إبػػراىيا بػػن المػػواز األسػػكندراني المػػالكي  ولػػد سػػنة ( ٜٔ)

  والعثػر فػي خثػر مػن غثػر: ٕٛٗ/ ٕٓسػتـ: .يناػر: إلػاري  افٕٔٛللهيرة  وإلوّفي سػنة 
 .ٚٚٔ/ ٕ  ول رات الّ ى : ٕٚ/ ٕ

 . ٖٛٓ/ ٖٕينار: الّتمهيد ابن عثد الثّر: ( ٕٜ)

  والسقو علم الم اى  األربعة: ٕٙٔ/ ٚ  ومرقاة المساإليح: ٔٗ٘/ ٚينار: ااست مار: ( ٖٜ)
٘ /ٕٔٛ . 

 .ٜٖٔ/ ّٓٔنة:   ولرح ال ّ ٜٕٓ: ٖٔ  وٕ٘ٚ/ ٖٔينار: الحاوي الكثير: ( ٜٗ)
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  والثيػػػاف فػػػي مػػػ ى  افمػػػاـ ٖٜٗ  ورموس الم ػػػاقل: ٗٙ/ ٖٔيناػػػر: بحػػػر المػػػ ى : ( ٜ٘)

  والموسػػػوعة السقهيّػػػة ٕٛٔ/ ٘  والسقػػػو علػػػم المػػػ اى  األربعػػػة: ٖٛٗ/ ٕٔالّ ػػػافعّي: 
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ ٕٗالكويتّية: 

 .ٜٕٖ/ ٖينار: الرَّوض المربّ  لرح زاد الم تقن : ( ٜٙ)
 نس و.ينار: المصدر ( ٜٚ)
 سثي إل رييو .( ٜٛ)
 .ٓٗٔ/ ٙينار: مّ اؼ القناع: ( ٜٜ)
 ينار: المصدر نس و. ( ٓٓٔ)
 سثي إل رييو.( ٔٓٔ)
 .ٕٖٔ/ ٕٗ  والموسوعة السقهّية الكويتّية: ٜٕٔ/ ٘السقو علم الم اى  األربعة: ( ٕٓٔ)
: ىػو موضػ  مثيػا الغػنا  الّػ ي إلػروح إليػو  وإليتمػ  ( المراح )بخّا الميا وحاء مهملػة( ٖٓٔ)

و ليًت  وم ل  إف جمعا فيو للحرز نهارًا. ينار: الّنهايػة فػي غريػ  الحػديل واألرػر: في
 .ٛٓٔ/ ٔ  وإلحرير ألساظ الّتنثيو: ٖٕٚ/ ٕ

 . ٓٗٔ/ ٙ  ومّ اؼ القناع: ٕٕٔ/ ٜٔينار: الّتمهيد ابن عثد الثّر: ( ٗٓٔ)
 .ٕٖٔ/ ٕٗ  والموسوعة السقهّية الكويتّية: ٜٕٔ/ ٘السقو علم الم اى  األربعة: ( ٘ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ ٗٔينار: لرح الّنيل ولساء العليل: ( ٙٓٔ)
 . ٖٗٓ/ ٚ  ونيل األوطار: ٖٙ٘/ ٗ  وال يل اليّرار: ٕٙ/ ٗينار: سثل ال تـ: ( ٚٓٔ)
 .ٕٙ/ ٗ  وسثل ال تـ: ٕٖٗ/ ٔٔينار: المحّلم: ( ٛٓٔ)
 . ٕٖٖ-ٖٖٔ/ ٔٔ  وٕٖٙ-ٕٖٗ/ ٔٔينار: المحّلم: ( ٜٓٔ)
 .ٕٖٚ/ ٔٔالمصدر الّ ابي: ( ٓٔٔ)
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 .ٕٜٕ/ ٖ  والّروضة الّندية: ٕٖٓ/ ٚينار: نيل األوطار: ( ٔٔٔ)
 .ٖٙٔ/ ٗينار: لراق  افستـ في بياف الحتؿ والحراـ: ( ٕٔٔ)
  متػػػاب الحػػػدود  بػػػاب المػػػرأة الّتػػػي أمػػػر الّنثػػػي ٜٓٓٔ/ ٗرواه أبػػػو داود فػػػي سػػػننو: ( ٖٔٔ)

( :ٗٗٗٗبرجمهػػػا مػػػن جهينػػػة  رقػػػا الحػػػديل ) :والثيهقػػػّي فػػػي سػػػننو الكثػػػرى  ٛ /
  متػػػاب الق ػػػامة  بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي رجػػػا المرجػػػـو والمرجومػػػة  رقػػػا الحػػػديل: ٕٕٔ

  ملُّهػا مػػن حػديل زمريّػػا بػػن ُسػَلْيٍا  ضػػعيف افسػػناد  فيػو انقَّػػاع: ضػػعيف ( ٗٗٚٙٔ)
 .ٖٗٙسنن أبي داود: 

  متاب الحدود  باب في ضػرب الوجػو فػي الحػّد  ٕٕٜٔ/ ٗرواه أبو داود في سننو: ( ٗٔٔ)
  والثػّ ار فػي ٗٛ-ٖٛ/ ٖ  صحيح: صحيح سنن أبػي داود: ( ٖٜٗٗرقا الحديل: )

  رقا ٓٓٗ/ ٕ  وأبو يعلم في م نده: ( ٓٚٙٛ  رقا الحديل: )ٖٕٗ/ ٘ٔم نده: 
   مّلها من حديل أبي ىريرة.( ٜٚٔٔالحديل: )

  وطػػػرح الّتكريػػ  فػػػي لػػػرح ٜٖٚ/ ٔ  وفػػيض القػػػدير: ٖٛٔ/ ٘يناػػر: فػػػتح الثػػػاري: ( ٘ٔٔ)
 .ٙٔ/ ٛالّتقري : 

/ ٔ  وفػػػيض القػػػدير: ٘ٔٔ/ ٖٔ  وعمػػػدة القػػػاري: ٘ٔ/ ٛر: المصػػػدر الّ ػػػابي: يناػػػ( ٙٔٔ)
  والػػّدرر الثهيّػػة فػػي بيػػاف ٖٓٔ/ ٕٔ  وعػػوف المعثػػود: ٕٓ٘/ ٛ  ونيػػل األوطػػار: ٜٖٚ

 .ٖٔٚ/ ٕالمناىي الّ رعّية: 
 .ٜٖٚ/ ٔينار: فيض القدير: ( ٚٔٔ)
 .( ٜٖٔٚ  رقا الحديل: )ٕٗٗ/ ٕرواه في م نده: ( ٛٔٔ)
  متاب الحار وافباحة  ذمر العّلة الّتػي مػن أجلهػا زجػر ٕٓٗ/ ٕٔصحيحو: رواه في ( ٜٔٔ)

   من حديل أبي ىريرة.( ٘ٓٙ٘عن ى ا السعل  رقا الحديل: )

ألنّػػو أقػػرب مػػ مور للّخػػمير  وقيػػل: إّف الهػػاء  ؛أي علػػم صػػورة المخػػروب  وىػػو األصػػحّ ( ٕٓٔ)
: أي حيّػػاً عالمػػاً سػػميعاً راجػػ  إلػػم اهلل إلعػػالم  علػػم معنػػم: أّف اهلل خلػػي صدـ علػػم صػػستو



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٛ٘ 
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.وياليّػد ٚ/ ٜبصيرًا متكّلمًا م تػارًا مريػدًا. يناػر: لػرح صػحيح الث ػاري  ابػن الثَّّػاؿ: 

: ))ا إلقولّن: قثََّح اهلل وجَهػَ   ووجػَو مػن ألػثَو أّف الّخمير راج  إلم المخروب قوُلو 
ـَ علم صورإلو ؛وجَه َ    باب: ٜٚب المسرد: .رواه الث ارّي في األد( ( فّّف اهلل خلَي صد

   حديل ح ن.( ٖٚٔا إلقل: قّثح اهلل وجهو  رقا الحديل: )

  متاب العتي  باب إذا ضرب العثد  فلييتن  الوجو  رقا ٕٜٓ/ ٕرواه في صحيحو: ( ٕٔٔ)
   من حديل أبي ىريرة.( ٕٕٓٗالحديل: )

ا   متاب الثّر والّصلة واآلداب  باب الّنهي عن ضرب الوجو  رقٕٚٔٓ/ ٗ: ( ٕٕٔ)
   من حديل أبي ىريرة.( ٕٔٔٙالحديل: )

 .ٛٔٔ/ ٚينار: مرقاة المساإليح: ( ٖٕٔ)
 . ٚٔ/ ٛينار: طرح الّتكري  في لرح الّتقري : ( ٕٗٔ)
  والموسػوعة السقهيّػة ٖ٘ٓ/ ٔ  ودليل الَّّالػ : ٕٚ/ ٜينار: المث وط  للّ رخ ي: ( ٕ٘ٔ)

 .ٖٙٙ/ ٕٗالكويتّية: 
 .ٕٛٔ/٘ينار: فتح الثاري: ( ٕٙٔ)
 .٘ٔٔ/ ٖٔ.  و عمدة القاري: ٘ٔ/ ٛطرح الّتكري  في لرح الّتقري :  ينار:( ٕٚٔ)
 .ٕ٘ينار: المنهيات: ( ٕٛٔ)
 . ٙٔ/ ٛينار: طرح الّتكري  في لرح الّتقري : ( ٜٕٔ)
/ ٖ  ولػػػػرح منتهػػػػم افرادات: ٘ٔٔ/ ٖٔيناػػػػر: المصػػػػدر نس ػػػػو  وعمػػػػدة القػػػػاري: ( ٖٓٔ)

  والموسػوعة السقهيّػة ٜٜ   والّنواىي فػي الّصػحيحين:ٖ٘ٓ/ ٔ  ودليل الَّّال : ٖٖٛ
 . ٖٙٙ/ ٕٗالكويتّية: 

  متػػاب األيمػػاف  بػػاب صػػحثة المماليػػ ..  رقػػا ٕٓٛٔ/ ٖرواه م ػػلا فػػي صػػحيحو: ( ٖٔٔ)
   من حديل أبي لعثة العراقي.( ٛ٘ٙٔالحديل: )



    -دراسة فقهّية مقارنة  -المناىي في الحدود في سنن أبي داود 
  ـ. د. جميل علي سورجي       أ. ـ. د. إسماعيل محمد قرني 

ٛٙ 

 

 

 
 .ٙٔٔ/ ٖٔ  وعمدة القاري: ٙٔ/ ٛينار: طرح الّتكري  في لرح الّتقري : ( ٕٖٔ)

ن اعثين ي عم مّل منهما إلم افطاحة ب صمو  عن طريي إلوجيو ىي لعثة قاسية إلقاـ بي ( ٖٖٔ)
الّلكمات إليو باليدين  علم الوجو والّرأس  أو بالّخربة القاضية  وىي محّرمة قَّعاً؛ إذ 
يالّدي مكيراً إلم وفاة المتممين  مما سّيل الككير من حاات الوفاة فيها  وم ل  يحـر  

إلم الّتهلكة. ينار: األلعاب الّرياضّية أحكامها مّل لعثة إلالّدي إلم إلقاء افن اف 
 .ٜٙٔ-ٚٙٔوضوابَّها في السقو افستمي: 

ىي لعثة رياضّية يتقابل فيها اعثاف  ي عم مّل منهما إلم طرح خصمو أرضاً  أو إلكثيتو  ( ٖٗٔ)
عليها  وىي إلمارس من  القدـ في لّتم الثلداف  مما إلمارس اليـو ضمن الثَّوات 

  وإل لو من العنف المعهود في ( عرؼ رسمّياً باسا )المصارعة الحّرةالّرسمّية  وإل
المصارعة الحّرة األمريكّية؛ ول ل  اإلّسي السقهاء علم إباحتها؛ إذ ا ي مح فيها 

بالحرمات ال َّيرة  مال ني والّخرب بقثخة اليد ونحوىا  ولوجودىا في المصارعة 
.ينار: المصدر الّ ابي: ( ة األمريكّيةاألمريكّية اإلّسي العلماء علم حرمتها)المصارع

ٔٙٔ-ٖٔٙ. 

 .ٕٛٔ/ ٖينار: المصدر نس و  والّدرر الثهّية في بياف المناىي الّ رعّية: ( ٖ٘ٔ)

وم ل  يحـر مّل رياضة إلالّدي إلم إي اء الحيوانات  ممصارعة الكّيراف  والّتحريش بين  ( ٖٙٔ)
كة.ينار: األلعاب الّرياضّية أحكامها الحيوانات  منَّاح الّ ياه  والكّيراف  ومهارلة الّديَ 

 .ٖٕٗ-ٜٖٕوضوابَّها في السقو افستمي: 
 . ٕٓ٘/ ٛ  ونيل األوطار: ٜٖٚ/ ٔ  وفيض القدير: ٕ٘ينار: المنهيات: ( ٖٚٔ)

-ٖٓٚ/ ٕ  والّدرر الثهّية في بياف المناىي الّ رعّية: ٛٔٔ/ ٚينار: مرقاة المساإليح: ( ٖٛٔ)
ٖٚٔ. 

اليمػػاع  ا يحتمػػل الميػاز والّتأويػػل.ينار: الّتي ػػير ب ػػرح  مػن الّنيػػ : لسػػ  صػريح فػػي( ٜٖٔ)
 .ٛٙ/ ٔاليام  الّصغير: 



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٛٚ 
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/ ٕالرّْلاء: الحثل اّل ي يتوصَّل بو إلم الماء.ينار: الّنهاية فػي غريػ  الحػديل واألرػر: ( ٓٗٔ)

ٕٕٙ. 

/ ٕٔلاقل برجلو: الثاء للّتعدية: أي راف  رجلو من لدة اانتساخ.ينار: عوف المعثود: ( ٔٗٔ)
ٕٚ. 

يقاؿ: قم و في الماء  فانقمو: أي غم و  وغََّّو  ويروى بالّصاد  وىو بمعناه قم تو ( ٕٗٔ)
  والّنهاية في غري  الحديل ٕٕ٘/ ٖفي الماء.ينار: الساقي في غري  الحديل: 

 .ٚٓٔ/ ٗواألرر: 

  متػػػاب الحػػػدود  بػػػاب رجػػػا مػػػاع  بػػػن ٜٗٛٔ-ٖٜٛٔ/ ٗرواه أبػػػو داود فػػػي سػػػننو: ( ٖٗٔ)
  من حديل أبي ىريرة  وبنحوه الث ارّي في صحيحو: ( ٕٛٗٗيل: )مال   رقا الحد

  متػػاب المحػػاربين مػػن أىػػل الكسػػر والػػّرّدة  بػػاب ىػػل يقػػوؿ افمػػاـ للمقػػّر: ٕٕٓ٘/ ٙ
  مػػن حػديل ابػػن عثّػاس  ضػػعيف: ( ٖٛٗٙلعلّػ  لم ػػا أو غمػ ت  رقػػا الحػديل: )

 .ٖٖٙ-ٕٖٙضعيف سنن أبي داود: 

ل   وال  ؼ: بستح المعيمة  وال اي  وبالساء: وىي اآلنية المدر: الَّّين الميتم  الصّ ( ٗٗٔ)
الَّتػػي إلتَّ ػػ  مػػن الَّّػػين الم ػػوّي  ومػػأّف المػػراد مػػا إلك ػػر منهػػا  ممػػا يَّلػػي ال ػػ ؼ علػػم 

  ٖٕٔ/ ٜٔ  وعمػدة القػاري: ٕٗٔ/ ٕٔالَّّين المَّثػوخ بالنػار . يناػر: فػتح الثػاري: 
 .ٜٗٛٔ/ ٗسّيد:  وسنن أبي داود ب رح وإلحقيي: الدّمتور الّ ّيد محّمد

ىػػي الحيػػارة الكثػػار  واحػػده: َجلَػػد  بسػػتح اليػػيا والػػّتـ  وُجْلمػػود بخػػّا الييا.يناػػر: ( ٘ٗٔ)
 .ٜٛٔ/ ٔٔلرح الّنووي علم صحيح م لا: 

لئتّ يغترَّ غيره   ؛ألّف الحّد مّسارة لو  مَّّهرة لو من معصيتو  ولا ي تغسر لو ؛لا ي ّثو ( ٙٗٔ)
/ ٔٔ.يناػر: لػرح النّػووي علػم صػحيح م ػلا: استغساره  اإّلكاًا علم ؛فيق  في الّ نا

ٜٔٛ-ٜٜٔ. 



    -دراسة فقهّية مقارنة  -المناىي في الحدود في سنن أبي داود 
  ـ. د. جميل علي سورجي       أ. ـ. د. إسماعيل محمد قرني 

ٛٛ 

 

 

 
  متػػػاب الحػػػدود  بػػػاب رجػػػا مػػػاع  بػػػن ٜٙٛٔ-ٜ٘ٛٔ/ ٗرواه أبػػػو داود فػػػي سػػػننو: ( ٚٗٔ)

  متػاب الحػػدود  ٕٖٓٔ/ ٖ  وم ػلا فػي صػحيحو: ( ٖٔٗٗمالػ   رقػا الحػديل: )
سػػنن   صػحيح: صػػحيح ( ٜٗٙٔبػاب مػػن اعتػرؼ علػػم نس ػو بػػالّ نم  رقػا الحػػديل: )

   متىما من حديل أبي سعيد.٘ٙ/ ٖأبي داود: 

  متػػػاب الحػػػدود  بػػػاب رجػػػا مػػػاع  بػػػن ٜٙٛٔ/ ٗصػػػحيح: رواه أبػػػو داود فػػػي سػػػننو: ( ٛٗٔ)
  ٕٖٔ/ ٗ  متػػاب الحػدود  وأبػػو عوانػة فػػي م ػػنده: ( ٕٖٗٗمالػ   رقػػا الحػديل: )

 رة.  من حديل أبي نخ( ٕٙٛٙباب إباحة الّرجا بالعااـ والمدر..  رقا الحديل: )
  متػػػاب الحػػػدود  بػػػاب رجػػػا مػػػاع  بػػػن ٜٚٛٔ-ٜٙٛٔ/ ٗرواه أبػػػو داود فػػػي سػػػننو: ( ٜٗٔ)

  رقػػػػا الحػػػػديل: ٜٚٗ/ ٖ  وأحمػػػػد فػػػػي م ػػػػنده: ( ٖ٘ٗٗمالػػػػ   رقػػػػا الحػػػػديل: )
  والّ يثانّي في اآلحػاد والمكػاني: ٕٓ٘/ ٚ  والث ارّي في الّتاري  الكثير: ( ٜٙٚ٘ٔ)
  ٔٔ/ ٖفػػػػي معيػػػػا الّصػػػػحابة:   وعثػػػػد الثػػػػاقي( ٜٖٕ٘  رقػػػػا الحػػػػديل: )ٖٛ٘/ ٗ

  ملُّهػا مػن حػديل ( ٜٓٗ  رقا الحديل: )ٕٕٓ/ ٜٔوالَّّثرانّي في المعيا الكثير: 
 .ٙٙ-٘ٙ/ ٖاللَّيتج  ح ن افسناد: صحيح سنن أبي داود: 

 .ٔٗٔ/ ٕٗ  والموسوعة السقهّية الكويتّية: ٓٚٗ/ ٓٔينار: فتح الثاري: ( ٓ٘ٔ)
 .ٓٚٗ/ ٓٔينار: فتح الثاري: ( ٔ٘ٔ)

 ينار: المصدر نس و. ( ٕ٘ٔ)
 .ٕٚ/ ٕٔ  وعوف المعثود: ٕٙٔ/ ٕٔينار: فتح الثاري: ( ٖ٘ٔ)
 .ٜٕٔ/ ٚ  ومرقاة المساإليح: ٕٙٔ/ ٕٔينار: فتح الثاري: ( ٗ٘ٔ)
 .ٕٗٔ/ ٕٔينار: فتح الثاري: ( ٘٘ٔ)
 .ٕ/ ٕٗ  وعمدة القاري: ٕ٘ٔ/ ٕٔينار: المصدر الّ ابي: ( ٙ٘ٔ)
 .ٜٛٔ/ ٔٔينار: لرح النووي علم صحيح م لا: ( ٚ٘ٔ)
 .ٕٛٙ/ ٖٕينار: عمدة القاري: ( ٛ٘ٔ)



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜٛ 
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 يحتمػػػل أف يكػػػػوف ىػػػو عثػػػػداهلل الّػػػػ ي مػػػاف يلّقػػػػ  حمػػػػارًا  ويحتمػػػل أف يكػػػػوف نعيمػػػػاف( ٜ٘ٔ)

.يناػػػػر: عمػػػػدة القػػػػاري:  الّصػػػػحابّي المػػػػّ اح المعػػػػروؼ  والّػػػػ ي مػػػػاف ُيخػػػػح  الّنثػػػػيَّ 
ٕٖ/ٕٙٛ. 

الّ ػارب لػا يكػن معّينػاً فػي  ألّف حػدّ  ؛األمر بخربو  ولػا يقيّػدة بعػدد معػّينإنّما أطلي ( ٓٙٔ)
ذل  الوقا  حيل ماف لارب ال مر يخرب بين أربعػين جلػدة ورمػانين  ولػ ل  اّدعػم 
الػػػثعض أنّػػػو ا حػػػّد فػػػي لػػػرب ال مػػػر  وإنّمػػػا ىػػػو إلع يػػػر متناسػػػياً إجمػػػاع الّصػػػحابة علػػػم 

 .ٗٔٔ/ ٕٔ  وعوف المعثود: ٙٗٗ/ ٚٔوجوبو.ينار: ب ؿ الميهود: 
 .ٗٔٔ/ ٕٔ.ينار: عوف المعثود: - -قيل: إنّو ماف عمر ( ٔٙٔ)
ألّف الّ ػػيَّاف يريػػد بت يينػػو لػػو المعصػػية أف يحصػػل لػػو ال ػػ ي  فػػّذا دعػػوا عليػػو  ؛وذلػػ ( ٕٙٔ)

بػػال  ي فكػػأنّها قػػد حصػػلوا مقصػػود الّ ػػيَّاف  وقػػاؿ الثيخػػاوي: ا إلػػدعوا عليػػو بهػػ ا 
نكا  انهمػ  فػي أو ألنّػو إذا سػم  مػ ؛فّّف اهلل إذا أخ اه استحوذ عليو الّ ػيَّاف ؛الّدعاء

المعاصي  وحملو العناد والغخ  علم افصرار  فيصير الّدعاء وصلة وعونة في إغواقو. 
/ ٕٔ  وعػوف المعثػود: ٛٗٗ/ ٚٔ  وبػ ؿ الميهػود: ٖٜٔ/ ٚينار: مرقػاة المسػاإليح: 

ٔٔ٘. 
  متاب الحدود  باب الّخرب باليريد والّنعاؿ  ٕٛٛٗ/ ٙرواه الث ارّي في صحيحو: ( ٖٙٔ)

   من حديل أبي ىريرة.( ٜٖ٘ٙل: )رقا الحدي

قد حّرـ اهلل إلعالم لرب ال مر والم كرات حسااً للعقوؿ من أف إلس د  ومنعاً انت ار ( ٗٙٔ)
العداوة والثغخاء بين الّناس  مما قاؿ إلعالم: ]يَا أَيػَُّها الَّػِ يَن صَمنُػوْا ِإنََّمػا اْلَ ْمػُر َواْلَمْيِ ػُر 

ـُ رِْجوٌ  مّْْن َعَمِل ال َّْيََّاِف فَاْجَتِنُثوُه َلَعلَُّكْا إلُػْسِلُحوَف ِإنََّما يُرِيُد ال َّْيََّاُف  َواألَنَصاُب َواأَلْزَا
ػػػَنُكُا اْلَعػػػَداَوَة َواْلثَػْغَخػػػاء ِفػػي اْلَ ْمػػػِر َواْلَمْيِ ػػػِر َوَيُصػػػدَُّمْا َعػػن ِذْمػػػِر اللّػػػِو َوَعػػػِن  َأف يُوِقػػَ  بَػيػْ

 .( ٜٔ-ٜٓالماقدة: اآليتاف: ) الصََّتِة فَػَهْل أَنُتا مُّنتَػُهوَف [سورة
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وذى  جمهور السقهاء إلم أّف ضرب لارب ال مػر حػّد  والػثعض إلػم أنّػو إلع يػر  وعلػم  
مونو حّدًا اختلسوا في مقداره ىػل ىػو أربعػوف جلػدة أـ رمػانوف  والّػ ي يثػدو راجحػاً أنّػو 

 أربعوف  ول ماـ أف ي يد عليها إلم رمانين إلع يرًا.
 ي يوج  ى ا الحّد ىو لرب الم كر من دوف إمراه  وعلم أّف ى ا واإلّسقوا علم أّف الّ 

الحّد يكثا ب هادة عدلين  أو افقرار ب ل   واختلسوا في الّتساصيل. يناػر: السقػو علػم 
  والمدخل لدراسة الّ ريعة افستمّية فػي نمػم جديػد: ٕٕ-ٓٔ/ ٘الم اى  األربعة: 

ٖٜٔ-ٔٗٓ. 
ي  بمواجهتػػو بقثػػيح فعلػػو  ممػػا فّ ػػره فػػي ال ثػػر بقولػػو: ىػػو أمػػر بالّتثكيػػا  وىػػو التّػػوب( ٘ٙٔ)

 ( ( ))فأقثلوا عليو يقولوف لو: ...

  متػػػاب الحػػػدود  بػػػاب الحػػػّد فػػػي ال مػػػر  رقػػػا ٜٙٔٔ/ ٗرواه أبػػػو داود فػػػي سػػػننو: ( ٙٙٔ)
  ( ٗٙ٘ٛ  رقػػػا الحػػػديل: )٘ٛٔ/ ٘ٔ  والثػػػّ ار فػػػي م ػػػنده: ( ٛٚٗٗالحػػػديل: )

متاب األلربة والحّد فيها  باب ما جاء في عدد    ٜٖٔ/ ٛوالثيهقّي في سننو الكثرى: 
  ملُّها من حديل أبي ىريرة  صحيح: صػحيح ( ٖ٘ٔٚٔحّد ال مر  رقا الحديل: )

 .ٜٚ-ٛٚ/ ٖسنن أبي داود: 
  ماف اسمو عثػد اهلل  ومػاف : أفَّ رجًت ماف علم عهد الّنثّي عن عمر بن ال َّّاب ( ٚٙٔ)

قد جلده في الّ راب  فأإلي بو   وماف الّنثّي  يلّق  حمارًا  وماف ُيخح  رسوؿ اهلل
: الّلهّا العنو  ما أمكر ما يػالإلم بػو  فقػاؿ الّنثػّي  يومًا  فأمر بو فيلد  فقاؿ رجل من القـو

رواه الث ػػػػاري فػػػػي ( ( فػػػػواهلل مػػػػا علمػػػػا إاّ أنّػػػػو يحػػػػّ  اهلل ورسػػػػولو ؛: ))ا إللعنػػػػوه.
لعػن لػارب ال مػر وإنّػو لػيو   متاب الحػدود  بػاب مػا يكػره مػن ٜٕٛٗ/ ٙصحيحو: 

   ( ٜٖٛٙب ارج من المّلة  رقا الحديل: )
لعمػـو الّنهػي  وييػوز  ؛ذى  الثعض إلم أنّو ا ييوز الػّرّد بالّلعنػة قصاصػاً إذا لعنػو أحػد( ٛٙٔ)

سّ  ال اّب بقدر ما سّ  بو عند جمهور السقهاء  وجعل الحنسّية ذلػ  خػتؼ األولػم. 
 .ٕٗٔ  وٖ٘ٔ/ ٕٗالموسوعة السقهّية الكويتّية:   و ٕٔٔ/ ٙينار: م اؼ القناع: 



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜٔ 
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ممػػا ا ييػػوز لعػػن الحيوانػػات  واليمػػادات أيخػػًا. يناػػر: السواقػػد اليليّػػة فػػي المنهيّػػات ( ٜٙٔ)

 .ٕٗٚ/ ٖ٘  والموسوعة السقهّية الكويتّية: ٘ٔٗالّ رعّية: 
تػو  ول ل  اختلػف العلمػاء فػي حكػا جػواز لعػن ي يػد بػن معاويػة قاإلػل الح ػين وأىػل بي( ٓٚٔ)

والحّيػػاج بػػن يوسػػف الكّقسػػي الاّػػالا  فمػػنها مػػن منػػ  جػػواز لعنهمػػا  ومػػنها مػػن أجػػاز  
خصوصػػاً لعػػن ي يػػد  ومّمػػن جػػّوز لعػػن ي يػػد: ابػػن اليػػوزي  واليػػتؿ الّ ػػيوطي  والّ ػػعد 

/ ٖل ػػناعة جراقمػػو  حتّػػم لػػّ  الػػثعض فػػي إيمانػػو. يناػػر: إلوحيػػد األلوىيػػة:  ؛الّتستػػازاني
  والّصواعي المحرقة ٚٙ٘-ٙٙ٘/ ٗج الّ ّنة الّنثويّة:   ومنها ٙٓ٘  وٚٛٗ  ؤٖٗ

  والمنتقم مػن منهػاج ااعتػداؿ: ٜٖٙ-ٖ٘ٙ/ ٕعلم أىل الّرفض والّختؿ والّ ندقة: 
 .ٜ٘ٙ-ٛ٘ٙ/ ٘  ومَّال  أولي الّنهم: ٙٔٗ/ ٔ  ول اف الحكاـ: ٜٕٓ/ ٔ

 .( ٔٙٔسورة الثقرة: اآلية: )( ٔٚٔ)
المصّور  ولعػن الّرالػي والمرإل ػي  ولعػن المحلّػل   صمل الّربا وموملو  ولعنمما لعن ( ٕٚٔ)

والمحلّػػػل لػػػو  والواصػػػتت  والمتنمّْصػػػات  والوالػػػمات  والم تولػػػمات  ولعػػػن رعػػػًت 
 وذموانًا  وعصّية. الثاحل.

  ٗ٘/ ٔ  وفػيض القػدير: ٘ٗ٘/ ٔ  ومواىػ  اليليػل: ٔٛ/ ٕٔينار: فػتح الثػاري: ( ٖٚٔ)
  وحالػػية ٕٖٛ/ ٘علػػم لػػرح المػػنهج:    وحالػػية اليمػػلٜٛٔ/ ٚومرقػػاة المسػػاإليح: 
  والسواقػػػد ٕٗٚ-ٖٕٚ/ ٖ٘  والموسػػػوعة السقهيّػػػة الكويتيّػػػة: ٙٔٗ/ ٖابػػػن عابػػػدين: 

 .ٖٔٗاليلّية في المنهّيات الّ رعّية: 
 .ٕٗٚ-ٖٕٚ/ ٖ٘ينار: الموسوعة السقهّية الكويتّية: ( ٗٚٔ)
 . ٖٕٚ/ ٖ٘  والموسوعة السقهّية الكويتّية: ٘ٗ٘/ ٔينار: مواى  اليليل: ( ٘ٚٔ)
 .ٖٛٔ/ ٚنيل األوطار: ( ٙٚٔ)
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: ىػو الّتعنيػف  والتّػوبي  وزنػاً ومعنػًم  وقػد جػاء ( الّتكري  )بمكّناة  رػّا مكّلكػة  رػّا موّحػدة( ٚٚٔ)

فػػي روايػػة عثيػػد اهلل العمػػري عػػن سػػعيد المقثػػري عنػػد الّن ػػاقي. ( ( بلسػػ : ))وا يعّنسهػػا
 .٘ٙٔ/ ٕٔينار: فتح الثاري: 

حدود  باب في األمة إل ني ولا إلحصن  رقا الحديل:   متاب الٕٜٔٔ/ ٗ: ( ٛٚٔ)
  متاب الثيوع  باب بي  العثد ٙ٘ٚ/ ٕ  وبنحوه الث ارّي في صحيحو: (ٓٚٗٗ)

  متاب الحدود  ٕٖٛٔ/ ٖ  وم لا في صحيحو: ( ٕ٘ٗٓالّ اني..  رقا الحديل: )
يل أبي   ملُّها من حد( ٖٓٚٔباب رجا اليهود أىل الّ ّمة في الّ نم  رقا الحديل: )

 .ٙٚ/ ٖىريرة  صحيح: صحيح سنن أبي داود: 
ذىػػ  األقّمػػة الّكترػػة مالػػ  والّ ػػافعي وأحمػػد وجمػػاىير العلمػػاء إلػػم أّف لل ػػّيد أف يقػػيا ( ٜٚٔ)

اسػػتداًا  ؛الحػػّد علػػم إماقػػو وعثيػػده  وأف يػػتسّحص عػػن جرمهمػػا  وي ػػم  الثّينػػة عليهمػػا
ألّف  ؛لمػاء إلػم أنّػو لػيو لػو ذلػ بااىر الحديل  بينمػا ذىػ  أبػو حنيسػة وطاقسػة مػن الع

ول راية ذل  إلػم السوضػم والاّلػا  وأّف ذلػ  إلػم افمػاـ. يناػر:  ؛مّتها في ضربو وقتلو
 .ٖٚٔ-ٖٙٔ/ ٚمرقاة المساإليح: 

قيل: أريد ب ل  أف ا ييم  عليها العقوبة باليلد والّتعيير  وقيػل: أريػد بػو أف ا يقتنػ  ( ٓٛٔ)
ا افماء لا يكن عند العرب في الياىلّية منكػرًا  فنثّػو علػم ألّف زن ؛بالّتوبي   دوف اليلد

أنّها مت اووف م  األحرار في ذل   وماف الّتكريػ  إلأديػ  الّ نػاة قثػل لػرع الحػّد.ينار: 
  ٔ٘/ ٕٔ  وعمدة القاري: ٙٙٔ/ ٕٔ  وفتح الثاري: ٜٛ/ ٜالّتمهيد ابن عثد الثّر: 

 .ٓٔٔ/ ٕٔوعوف المعثود: 
 .ٕٚ/ ٘  والسقو علم الم اى  األربعة: ٙٙٔ/ ٕٔي: ينار: فتح الثار ( ٔٛٔ)

ينار: ىو العقيصة من لعر المرأة  فخسر المرأة: أي لعرىا إذا أدخل بعخو في بعض   ( ٕٛٔ)
ممػػػا يقػػػاؿ للحثػػػل المستػػػوؿ مػػػن الّ ػػػعر ضػػػسير  ومنػػػو: إلخػػػافروا إذا اجتمػػػ  الػػػثعض إلػػػم 

  الحػديل واألرػر:   والّنهايػة فػي غريػٜٕٗ/ٔبعض.ينار: غري  الحديل  لل َّّابي: 
ٖ/ٜٖ. 



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜٖ 
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  متاب الػّديات  بػاب افمػاـ يػأمر بػالعسو ٜٕٜٔ-ٕٜٚٔ/ ٗرواه أبو داود في سننو: ( ٖٛٔ)

  متػػػاب ٕٙٗ/ ٚ  وابػػػن أبػػػي لػػػيثة فػػػي مصػػػّنسو: ( ٖٓ٘ٗفػػػي الػػػّدـ  رقػػػا الحػػػديل: )
  رقػػا الحػػديل: ٕٔٔ/ ٘  وأحمػػد فػي م ػػنده: ( ٖٖٔٓٚالمغػازي  رقػػا الحػػديل: )

  وأبػو بكػر الّ ػيثانّي فػي ٕٚٗ/ ٔالثصػري فػي أخثػار المدينػة:   وأبو زيد ( ٕٛٔٔٔ)
  والَّّثرانػػّي فػػي المعيػػا الكثيػػر: ( ٜٛٚ  رقػػا الحػػديل: )ٕٕٗ/ ٕاآلحػػاد والمكػػاني: 

  ملُّها من حديل عروة بن الّ بير  ضعيف: ضػعيف ( ٘٘ٗ٘  رقا الحديل: )ٔٗ/ ٙ
 .ٕٖٚسنن أبي داود: 

 .( ٛٛسورة يونو: اآلية )( ٗٛٔ)
 .ٖٛٔ/ ٔوامو الّدواني: الس( ٘ٛٔ)
أىّمها: أي جل  لها الهّا  وماف ذل  عاـ فتح مّكة  حيل سرقا ى ه المرأة قَّيسػة ( ٙٛٔ)

  وعمػػدة القػػاري: ٜٗ/ ٕٔ  وفػػتح الثػػاري: ٕٙٙ/ ٖجٕوحليّػػًا.ينار: معػػالا الّ ػػنن: ـ
 .ٛٛٔ  وإلنثيو الّتىي لرح متاب المناىي: ٕٚٚ/ ٖٕ

  مػػػنها أبػػػو جهػػػل  واسػػػا ىػػػ ه المػػػرأة علػػػم القػػػوؿ بنػػػو م ػػػ ـو قثيلػػػة مثيػػػرة مػػػن قػػػريش( ٚٛٔ)
الّصحيح ىو: فاطمة بنا األسود بن عثد األسد بن عثد اهلل بن عمرو بن م ػ ـو  وىػي 
ـّ سػػلمة قثػػل  بنػػا أخػػي أبػػي سػػلمة بػػن عثػػد األسػػد الّصػػحابي اليليػػل  الّػػ ي مػػاف زوج أ

ـّ عمػرو   قتل أبوىػا مػافرًا يػـو بػدر  قتلػو حمػ ة بػن عثػد المَّّلػ   و الّنثّي  قيػل: ىػي أ
  ٛٛ/ ٕٔبنػا سػػسياف بػن عثػػد األسػد  فتكػػوف بنػا عػػّا المػ مورة.ينار: فػػتح الثػػاري: 

 . ٕٔ/ ٕٔ  وعوف المعثود: ٔٛ٘/ ٗ  وإلحسة األحوذي: ٕٚٚ/ ٖٕوعمدة القاري: 
منػػػ  قثػػػل مػػػن الّ ػػػساعة فػػػي الحػػػدود.ينار: فػػػتح ألنّػػػو  ؛الهمػػػ ة لتسػػػتسهاـ افنكػػػاري( ٛٛٔ)

 .ٕٔ/ ٗ  سثل الّ تـ: ٓٙ/ ٙٔدة القاري:   وعمٜٗ/ ٕٔالثاري: 
  متػػاب الحػػدود  متػػاب الحػػدود  بػػاب فػػي الحػػّد ٓٚٛٔ/ ٗرواه أبػػو داود فػػي سػػننو: ( ٜٛٔ)

   ٜٕٔٗ/ ٙ  وبنحػػػوه الث ػػػارّي فػػػي صػػػحيحو: ( ٖٖٚٗي ػػػس  فيػػػو  رقػػػا الحػػػديل: )
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 متػػاب الحػػدود  بػػاب مراىيّػػة الّ ػػساعة فػػي الحػػّد إذا رفػػ  إلػػم الّ ػػلَّاف  رقػػا الحػػديل:

  متػػػاب الحػػػدود  بػػػاب قَّػػػ  الّ ػػػارؽ ٖ٘ٔٔ/ ٖ  وم ػػػلا فػػػي صػػػحيحو: ( ٙٓٗٙ)
  ملُّهػػػا مػػػن حػػػديل مػػػن حػػػديل عاق ػػػة  ( ٚٛٙٔالّ ػػػريف وغيػػػره  رقػػػا الحػػػديل: )
 .ٛٗ-ٚٗ/ ٖصحيح: صحيح سنن أبي داود: 

قاؿ ال َّّابي: ))...وإنّما ذمػرت ااسػتعارة واليحػد فػي ىػ ه القّصػة إلعريسػاً لهػا ب ػاّص ( ٜٓٔ)
إذ مانا مكيرة ااستعارة حّتم عرفا بػ ل   ممػا عرفػا بأنّهػا م  وميّػة إاّ أنّهػا  ؛صستها

لمػػػا اسػػػتمّر بهػػػا ىػػػ ا الّصػػػن  إلرقّػػػا إلػػػم الّ ػػػرقة وإليػػػّرأت حيػػػل سػػػرقا  فػػػأمر الّنثػػػّي 
ألّف القصد إنّما ماف في سياؽ  ؛بقَّعها ... وإنّما خت بعض الّروايات عن ذمر الّ رقة

ّ ػػساعة فػػي الحػػدود  والّتغلػػي  لمػػن راـ إلعَّيلهػػا  ولػػا يقػػ  ىػػ ا الحػػديل إلػػم إبَّػػاؿ ال
إذ مػاف ذلػ  مػن  ؛العناية ب مر الّ رقة وبياف حكمها  وما يي  علم الّ ارؽ من القَّ 

ـّ ...  .ٕٙٙ/ ٖجٕ.معالا الّ نن: ـ( ( العلا الم هور الم تسيض في ال اّص والعا
ب فػػي الحػػّد ي ػػس  فيػػو  رقػػا   متػػاب الحػػدود  بػػآٚٛٔ/ ٗرواه أبػػو داود فػػي سػػننو: ( ٜٔٔ)

  متػػاب الحػػدود  بػػاب قَّػػ  ٖٙٔٔ/ ٖ  وم ػػلا فػػي صػػحيحو: ( ٖٗٚٗالحػػديل: )
  مػػػن حػػػديل عاق ػػػة مػػػن حػػػديل ( ٛٛٙٔالّ ػػػارؽ الّ ػػػريف وغيػػػره  رقػػػا الحػػػديل: )
 .٘٘-ٗ٘/ ٖعاق ة  صحيح: صحيح سنن أبي داود: 

ُيْ ػػَسُ  فيػػو  رقػػا    متػػاب الحػػدود  بػػاب فػػي الحػػدّ ٔٚٛٔ/ ٗرواه أبػػو داود فػػي سػػننو: ( ٕٜٔ)
  متػػاب قَّػػ  الّ ػػارؽ  ٓٚ/ ٛ: (   والّنّ ػػاقّي فػػي سػػننو )الميتثػػم( ٖٙٚٗالحػػديل: )

  رقػا الحػديل: ٕٓٔ/ ٙ  والَّّثرانػّي فػي المعيػا األوسػم: ( ٙٛٛٗرقا الحػديل: )
/ ٖ  ملُّها من حديل عثػد اهلل بػن عمػرو  صػحيح: صػحيح سػنن أبػي داود: ( ٕٕٔٙ)

ٜٗ. 
 .ٔٚٛٔ/ ٗب رح وإلحقيي: الدّمتور الّ ّيد محّمد سّيد: سنن أبي داود ( ٖٜٔ)
  متاب األقخية  باب فيمن يعين علم خصومة من ٚ٘٘ٔ/ ٖرواه أبو داود في سننو: ( ٜٗٔ)

  رقػػػا ٓٚ/ ٕ  وأحمػػػد فػػػي م ػػػنده: ( ٜٖٚ٘غيػػػر أف يعلػػػَا أمَرىػػػا  رقػػػا الحػػػديل: )



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
والَّّثرانػػّي   ( ٗٛ  رقػػا الحػديل: )ٕٜ  وأبػو يعلػػم فػي معيمػو: ( ٖ٘ٛ٘الحػديل: )

  مّلها مػن حػديل عثػد اهلل ( ٕٜٕٔ  رقا الحديل: )ٕٔٓ/ ٖفي المعيا األوسم: 
 .ٜٖٙ/ ٕبن عمر  صحيح: صحيح سنن أبي داود: 

 .ٚٛ/ ٕٔينار: فتح الثاري: ( ٜ٘ٔ)
  والسقػػػو الحنسػػػي فػػػي روبػػػو ٕٜٔٔ-ٜٔٔٔ/ ٗيناػػػر: افقنػػػاع فػػػي م ػػػاقل افجمػػػاع: ( ٜٙٔ)

 .ٕٛٗ/ ٖاليديد: 
ل  الّ بيػر بػن العػواـ  وابػن عثّػاس  وعّمػار  وقػاؿ بػو مػن التّػابعين سػعيد بػػن ممػا قػاؿ بػ ( ٜٚٔ)

جثير  والّ ىري  وىو قوؿ األوزاعي  ومال   وقالوا: ليو علم افماـ الّتيّ و علم مػا 
  والمغني: ٕٛ٘/ ٖجٕلا يثلغو  بل مره ذل  طاقسة من العلماء.ينار: معالا الّ نن: ـ

/ ٕجٔ  وموسػػػػػوعة فقػػػػػو افمػػػػػاـ األوزاعػػػػػي: ـٕٙٚ/ ٖٕ  وعمػػػػدة القػػػػػاري: ٕٓٔ/ ٜ
ٕ٘٘ . 

  ٕٓٔ/ ٜ  والمغنػػػي: ٓٗ٘/ ٚ  وااسػػػت مار: ٕٛ٘/ ٖجٕيناػػػر: معػػػالا الّ ػػػنن: ـ( ٜٛٔ)
  ٕٙٚ/ ٖٕ  وعمػػدة القػػاري: ٛٛ/ ٕٔ  وفػػتح الثػػاري: ٕ٘٘/ ٗوإلكملػػة الميمػػوع: 

ّواني:   والسوامو الدّ ٖٚٗ/ ٗ  والّ رح الكثير: ٖٕٙ/ ٙٔولرح الّنيل ولساء العليل: 
  والسقػػػو علػػػم المػػػ اى  ٕٖٔ/ ٚ  ونيػػػل األوطػػػار: ٕٔ/ ٗ  سػػػثل الّ ػػػتـ: ٕٚٔ/ ٕ

  والسقو افستمي وأدلّتو: ٜٛٔ  وإلنثيو الّتىي لرح متاب المناىي: ٚ-ٙ/ ٘األربعة: 
  ٚٚٛ/ ٕ  وموسػػػوعة م ػػػاقل اليمهػػػور فػػػي السقػػػو افسػػػتمي: ٖٙٙ٘  ؤٜٖ٘/ ٚ

 . ٖٖٔ/ ٕٙوالموسوعة السقهية الكويتية: 
  ٜٖٔ/ ٖ  والسقػػػػو الحنسػػػػي فػػػػي روبػػػػو اليديػػػػد: ٕٙٔ/ٙٔيناػػػػر: المدّونػػػػة الكثػػػػرى: ( ٜٜٔ)

 . ٖٗٔ/ ٕٙوالموسوعة السقهية الكويتية: 
إذ يسيػػد  ؛لػػيو ىنػػاؾ إلعػػارض بػػين معنػػم الحػػديل ومثػػدأ الم ػػاواة والعػػدؿ فػػي افسػػتـ( ٕٓٓ)

عهد عنو  إاّ ما  الحديل استحثاب إلرؾ مالاخ ة ذي الهيئة إذا وق  في زّلة أو ىسوة لا إل
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إذ ا  ؛مػػاف حػػّداً مػػن حػػدود اهلل إلعػػالم  وبلػػغ الحػػاما  فييػػ  إقامتػػو مهمػػا مػػاف مرإلكثػػو

حصانة في الّ رع ألحد من الّناس  مما جاء في الحديل: ))... وأيا اهلل لػو أّف فاطمػة 
مػػػن ىػػػ ه ( ٕٙٚسػػػثي إل رييػػػو فػػػي صػػػسحة: )( ( بنػػػا محّمػػػد سػػػرقا لقَّعػػػا يػػػدىا

يئات في الحػديل: ىػا أىػل المػروءة وال صػاؿ الحميػدة مػن عاّمػة األطروحة  ف ووا اله
النّػػػاس  الّػػػػ ين دامػػػا طػػػػاعتها والػػػػتهرت عػػػدالتها  ولكػػػػن زلّػػػػا أقػػػدامها فػػػػي بعػػػػض 
األحايين  فوقعػوا فػي ذنػ  وخَّػأ  ممػا ي ػمل ذوي األقػدار مػن النّػاس باليػاه والّ ػرؼ 

 .ٕٓ-ٛٔ/ ٕٕاففتاء: والّ الدد.ينار: فتاوى الّلينة الّداقمة للثحوث العلمّية و 
  وأبػو داود فػي سػػننو: ( ٖٕٔ٘٘  رقػا الحػديل: )ٔٛٔ/ ٙرواه أحمػد فػي م ػنده: ( ٕٔٓ)

( ٖ٘ٚٗ  متاب الحدود  باب في الحّد ي س  ي س  فيو  رقا الحػديل: )ٔٚٛٔ/ ٗ
  متاب الّرجا  الّتياوز عن زّلة ذي الهيئة  رقػا ٖٓٔ/ ٗ  والّنّ اقّي في سننو الكثرى: 

  ( ٖٜ٘ٗ  رقػػا الحػػديل: )ٖٖٙ/ ٛ  وأبػػو يعلػػم فػػي م ػػنده: ( ٜٕٙٚالحػػديل: )
 .ٛٗ/ ٖمن حديل عاق ة  صحيح: صحيح سنن أبي داود: 

  وفتح ٖٔ/ ٛ  وطرح الّتكري  في لرح الّتقري : ٕٛ٘/ ٖجٕينار: معالا الّ نن: ـ( ٕٕٓ)
  والموسػػػػوعة السقهيّػػػػة ٜٕٗ/ ٘  والسقػػػػو علػػػػم المػػػػ اى  األربعػػػػة: ٛٛ/ ٕٔالثػػػػاري: 
 .٘ٔٗ/ ٖ  وموسوعة المناىي الّ رعّية: ٖٗٔ/ ٕٙتّية: الكوي

 .ٚ/ ٘ينار: السقو علم الم اى  األربعة: ( ٖٕٓ)
لمػا جػرت بػو العػادة مػن  ؛لئّت إلنك ف عنػد وقػوع الػّرجا عليهػا ؛أي لّدت ريابها عليها( ٕٗٓ)

ول ل  اإلّسي العلماء  ؛ااضَّراب عند ن وؿ الموت  وعدـ المثااة بما يثدو من افن اف
لػػم أّف المػػرأة إلػػرجا قاعػػدة  وذىػػ  اليمهػػور إلػػم أّف الّرجػػل يػػرجا قاقمػػًا.ينار: لػػرح ع

 .ٕ٘ٓ/ ٔٔالّنووي علم صحيح م لا: 
  متػػاب الحػػدود  بػػاب المػػرأة الّتػػي أمػػر ٜٜٛٔ-ٜٛٛٔ/ ٗرواه أبػػو داود فػػي سػػننو: ( ٕ٘ٓ)

/ ٖ  وم ػػػلا فػػػي صػػػػحيحو: ( ٓٗٗٗبرجمهػػػا مػػػن جهينػػػة  رقػػػا الحػػػديل: )النَّثػػػيُّ 



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜٚ 
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( ٜٙٙٔمتػػاب الحػػدود  بػػاب مػػن اعتػػرؼ علػػم نس ػػو بػػالّ نم رقا الحػػديل: ) ٕٖٗٔ

 .ٚٙ/ ٖ من حديل عمراف بن ُحَصْين  صحيح: صحيح سنن أبي داود:

المكو بستح الميا: أصلو ال يانة  والّنقصاف  والمراد بو ىنا الع ار والمامو العالر  ( ٕٙٓ)
ريػػػ  الحػػػديل  لل َّّػػػابي: فهػػػو مػػػا يأخػػػ ه الػػػواة باسػػػا الع ػػػر مػػػن الّخػػػريثة. يناػػػر: غ

 .ٜٖٗ/ٗ  والّنهاية في غري  الحديل واألرر: ٜٖٚ/ٔ  وم ارؽ األنوار: ٜٕٔ/ٔ

  متػاب الحػدود  بػاب المػرأة الَّتػي أمػر ٓٓٔٛٔ-ٜٜٛٔ/ ٗرواه أبو داود في سننو: ( ٕٚٓ)
/ ٖ  وم ػػػلا فػػػي صػػػػحيحو: ( ٕٗٗٗبرجمهػػػا مػػػن جهينػػػة  رقػػػا الحػػػديل: )النَّثػػػّي 
  ( ٜ٘ٙٔاب من اعترؼ علم نس و بالّ نم  رقا الحديل: )  متاب الحدود  بٖٕٖٔ

 .ٛٙ-ٚٙ/ ٖمن حديل عثد اهلل بن بُػَرْيَدة  عن أبيو  صحيح: صحيح سنن أبي داود: 

فَػػْتِح ُىَو اللََّثُن َأوَّؿ النَّْتاِج ِاْحِتَياِج اْلَوَلِد ِإلَْيِو َغالًِثا  اللَّْ  ُأَعَلم َوْزِف ِفَعػٍل ِبَكْ ػِر اْلَسػاِء  وَ ( ٕٛٓ)
اْلَعػػْيِن  ِفػػي اللُّغَػػِة: َأوَّؿ َمػػا يَػْنػػِ ؿ ِمػػَن اللَّػػَثِن بَػْعػػَد الْػػِوَاَدِة  َوقَػػاؿ أَبُػػو زَيْػػٍد: َوَأْمكَػػػُر َمػػا َيُكػػوُف 
اُة َرَتَث َحْلَثاٍت  َوَأقَػلُُّو َحْلَثٌة  يُػَقاؿ: لََثَأِت ال َّاُة َوَلَدَىا وألثأإلو: َأْرَضَعْتُو اللَّْثَأ  َولََثَأِت ال َّ 

َحَلَثْا لَِثَأَىا  َوَا َيْ ػُرُج اْلَمْعنَػم اِاْصػََِّتِحيُّ َعػِن اْلَمْعنَػم اللُّغَػِويّْ. إلحريػر ألسػاظ الّتنثيػو: 
/ ٖ٘  والموسػػػوعة السقهيّػػػة الكويتيّػػػة: ٖٓٙ  والمَّّلػػػ  علػػػم أبػػػواب المقنػػػ : ٜٜٕ/ ٔ

ٜٔٔ . 

/ ٔٔ  والمحّلم: ٜٚ /ٛ  وٖٚٗ/ ٚ  وااست مار: ٕٓٗ/ ٔينار: م تصر الم ني: ( ٜٕٓ)
/ ٗ  ومغنػي المحتػاج: ٕ٘ٔ/ ٔ  ومنهػاج الَّّػالثين: ٕٙ/ ٖٔ  وبحر المػ ى : ٘ٚٔ
/ ٗ  والّ رح الكثير: ٜٚٗ/ ٔ  وجام  األّمهات: ٖٖٕ/ ٔ  والقوانين السقهّية: ٗ٘ٔ
 .ٕٚٚ/ ٙٔ  والموسوعة السقهّية الكويتّية: ٕٓٙ

 .ٕٛٚ-ٕٚٚ/ ٙٔة الكويتّية:   والموسوعة السقهيّ ٕ٘/ ٖٔينار: بحر الم ى : ( ٕٓٔ)
  والموسػوعة السقهيّػة الكويتيّػة: ٗٚ/ٜ  ومنح اليليػل: ٖٕ٘/ٙينار: الّتاج وافمليل: ( ٕٔٔ)

ٔٙ /ٕٚٚ . 
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  ومَّالػػػ  أولػػػي الّنهػػػم: ٖٛ/ٙ  وٖٙ٘/٘  ومّ ػػػاؼ القنػػػاع: ٛٗ/ٜيناػػػر: المغنػػػي: ( ٕٕٔ)

/ ٙٔيتيّػػػة:   والموسػػػوعة السقهيّػػػة الكو ٖ٘ٛ٘/ ٚ  والسقػػػو افسػػػتمي وأدلّتػػػو: ٗٙٔ/ٙ
ٕٚٚ . 

ألّف الّرجا حّد مهل    ؛أّما إذا ماف الحّد رجمًا  فيقاـ في مّل ى ه األحواؿ غير الحمل( ٖٕٔ)
  وبػداق  الّصػناق : ٖٗٔ/ ٖفت معنػم لتحتػراز عػن الهػتؾ فيػو. يناػر: إلحسػة السقهػاء: 

  ٖٖٗ/ ٕ  وميم  األنهر فػي لػرح ملتقػم األبحػر: ٘ٓ٘  والّ راج الوّىاج: ٜ٘/ ٚ
 .ٗٛٔ-ٖٛٔ/ ٘لرح الّتيريد في فقو الّ يديّة: و 

ى ا إذا ماف المريض يرجم برمه  أّما إذا ماف ا يرجم برمه: بػأف مػاف ميالوسػاً منػو  ومػن ( ٕٗٔ)
معاودة الّصػحة والقػّوة إيّػاه  مالّ ػلل  أو مػاف خػداجاً ضػعيف ال لقػة  فيقػاـ عليػو الحػّد 

و مئػة لػمراخ دفعػة واحػدة  وا بػّد مػن عند الّ افعّية والحنابلة  ولكن يخرب بعككاؿ في
لينالو بعض األلا  فيي  أف  ؛وصوؿ مّل لمراخ إلم بدنو  أو ينكثو بعخها علم بعض

إلكوف مث وطة  ولا يسّرؽ المالكّية والحنسّية بين الّصحيح والّ من في الحّد. ينار: معالا 
ومغنػػػي   ٘ٓ٘  الّ ػػػراج الوّىػػػاج: ٕ٘/ ٖٔ  وبحػػػر المػػػ ى : ٜٕٔ/ ٖجٕالّ ػػػنن: ـ
/ ٚ  والسقػػػػػو افسػػػػػتمي وأدلّتػػػػػو: ٚٗٔ/ ٕ  والستػػػػػاوى الهنديّػػػػػة: ٗ٘ٔ/ ٗالمحتػػػػػاج: 
ٖ٘ٛ٘. 

  ٜٖٗ/ ٕٔ والػػػّ خيرة: ٖٛٗ/ ٔ  ونهايػػػة الػػػّ ين: ٗ٘ٔ/ ٗيناػػػر: مغنػػػي المحتػػػاج: ( ٕ٘ٔ)
 . ٖ٘ٛ٘/ ٚوالسقو افستمي وأدلّتو: 

/ ٕوى الهنديّػػػػة:   والستػػػاٖٗٔ/ ٖ  وإلحسػػػػة السقهػػػاء: ٜ٘/ ٚيناػػػر: بػػػداق  الّصػػػناق : ( ٕٙٔ)
  ولػػرح الّتيريػػد فػػي فقػػو ٖٖٗ/ ٕ  وميمػػ  األنهػػر فػػي لػػرح ملتقػػم األبحػػر: ٚٗٔ

 .ٗٛٔ-ٖٛٔ/ ٘الّ يديّة: 
  ٖٖٗ/ ٕ  وميمػػ  األنهػػػر فػػي لػػػرح ملتقػػم األبحػػػر: ٕ٘ٗ/ ٘يناػػر: فػػتح القػػػدير: ( ٕٚٔ)

:   والموسػوعة السقهيّػة الكويتيّػةٔٛ/ ٕٔ  وعػوف المعثػود: ٚٗٔ/ ٕوالستاوى الهنديّة: 
ٔٙ /ٕٚٚ. 
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 .ٕٛ/ ٕٔينار: عوف المعثود: ( ٕٛٔ)
 .ٕٛ/ ٕٔ  وعوف المعثود: ٖ٘ٔ/ ٕٗينار: الّتمهيد ابن عثد الثّر: ( ٜٕٔ)
 ينار: المصدر نس و.( ٕٕٓ)
ـّ المالمنين  ( ٕٕٔ) ىو أبو خالد حكيا بن ح اـ بن خويلد بن أسد القرلي: ابن أخي خديية أ

للهيرة    ٗ٘  وإلوّفي في المدينة سنة أسلا يـو الستح  ولد قثل السيل بكتث ع رة سنة
ماف من ألراؼ قريش قثل افستـ وبعده  عاش مئة وع رين سنة لَّرىا في الياىليّػة 

  ٜ٘-ٛ٘/ ٕ  وأسػػػػد الغابػػػػة: ٕٖٙ/ ٔولػػػػَّرىا فػػػػي افسػػػػتـ. يناػػػػر: ااسػػػػتيعاب: 
 .ٕٔٔ/ ٕوافصابة في إلميي  الّصحابة: 

/ ٕٔقتػػل القاإلػػل. يناػػر: عػػوف المعثػػود:  ي ػػتقاد: يقػػاـ القػػود: أي القصػػاص  والمػػراد:( ٕٕٕ)
ٕٜٔ. 

  متاب الحدود  باب في إقامة الحّد في الم يد  ٕٜٔٔ/ ٗرواه أبو داود في سننو: ( ٖٕٕ)
  رقػػا الحػػديل: ٖٖٓ/ ٕ  والَّّثرانػػّي فػػي م ػػند الّ ػػامّيين: ( ٜٓٗٗرقػػا الحػػديل: )

ر قَّنػّي   والػّدا( ٖٖٓٔ  رقػا الحػديل: )ٕٗٓ/ ٖ  وفي المعيا الكثير: ( ٖٙٗٔ)
  والثيهقّي في ( ٕٔ  متاب الحدود والّديّات وغيره  رقا الحديل: )٘ٛ/ ٖفي سننو: 

  متػػػػاب األلػػػػربة والحػػػػّد فيهػػػػا  بػػػػاب ا إلقػػػػاـ الحػػػػدود فػػػػي ٕٖٛ/ ٛسػػػػننو الكثػػػػرى: 
  مّلهػا ٖٛ/ ٖ  ح ن: صحيح سنن أبي داود: ( ٜٖٙٚٔالم اجد  رقا الحديل: )
 من حديل حكيا بن ح اـ.

 .ٜٖٓ/ ٗليّرار: الّ يل ا( ٕٕٗ)
  متػػػػاب الَّّهػػػػارة  بػػػػاب وجػػػػوب غ ػػػػل الثػػػػوؿ وغيػػػػره مػػػػن ٖٕٙ/ ٔصػػػػحيح م ػػػػلا: ( ٕٕ٘)

   من حديل أنو بن مال .( ٕ٘ٛالّنياسات...  رقا الحديل: )



    -دراسة فقهّية مقارنة  -المناىي في الحدود في سنن أبي داود 
  ـ. د. جميل علي سورجي       أ. ـ. د. إسماعيل محمد قرني 

ٔٓٓ 

 

 

 
  متاب الم اجد ومواض  الّصػتة  بػاب الّنهػي عػن ٜٖٚ/ ٔرواه م لا في صحيحو: ( ٕٕٙ)

  من حديل سليماف بن بريدة عن  (ٜٙ٘ن د الّخاّلة في الم يد...  رقا الحديل: )
 أبيو.

ى ا في غير الم يد الحراـ؛ إذ لو حكا خاّص  ف ى  المالكية  والّ افعّية إلم جواز ( ٕٕٚ)
استيساء القصاص فيو  وىو اختيار ابػن المنػ ر  وذىػ  اليمهػور مػن الّ ػلف وال لػف  

و  ىػ ا فػيمن ارإلكػ  وىو قوؿ الهادويّة والحنسية  وأحمد  والعترة إلم أنّو ا ي توفم فيػ
خارج الحـر  رّا التيأ إليو  أّما من ارإلك  فيو ما يوج  الحّد  فاختلف القػاقلوف بعػدـ 
إقامة الحّد فيو  ف ى  بعض الهادويّة  وبعض العترة إلم أنّو ي رج من الحػـر  وا يقػاـ 

  ٗ٘/ ٗعليػػو الحػػّد فيػػو  وقػػاؿ ابػػن عثػػاس: أقػػيا عليػػو الحػػّد فيػػو.ينار: سػػثل الّ ػػتـ: 
 .ٛٗٔ-ٚٗٔ/ ٚٔ  والموسوعة السقهية الكويتية: ٜٗٔ/ ٚونيل األوطار: 

ى ا في الّصثّي غير الممّي   أّما ىو فينثغي إل ييعو علػم اعتيػاد زيػارة الم ػيد للّصػتة ( ٕٕٛ)
وإلعلّػػا الػػّدين  وا ييػػوز منعػػو؛ إذ أّف ذلػػ  ا يّتسػػي مػػ  مػػنهج افسػػتـ الّتربػػوي  والّػػ ي 

 المرحلة؛ ليعتاد الّصالحات  ولعاقر افستـ واألختؽ والسخيلة. يهتّا بالّصثّي في ى ه

  متػػػػاب الّصػػػػتة  بػػػػاب الثيػػػػ  والقخػػػػاء فػػػػي ٔٗٗ/ ٔرواه عثػػػػد الػػػػّرزّاؽ فػػػػي مصػػػػّنسو: ( ٜٕٕ)
  من حديل معػاذ بػن جثػل  وابػن أبػي لػيثة فػي ( ٕٙٚٔالم يد...  رقا الحديل: )

في الم اجد  رقػا الحػديل:    متاب الحدود  من مره إقامة الحدودٕٚ٘/ ٘مصّنسو: 
   ٕٚٗ/ ٔ  مػػن حػػديل مكحػػوؿ  وابػػن ماجػػة بّسػػناد ضػػعيف فػػي سػػننو: ( ٖٕ٘ٙٛ)

  ( ٓ٘ٚمتػػاب الم ػػاجد واليماعػػات  بػػاب مػػا يكػػره فػػي الم ػػاجد  رقػػا الحػػديل: )
  والَّّثرانػػّي فػػي ( ٖٖٙٗ  رقػػا الحػػديل: )ٕٖٔ/ ٗوالَّّثرانػػّي فػػي م ػػند الّ ػػامّيين: 

 مػػن حػػديل وارلػػة بػػن األسػػق . ( ٔٓٙٚقػػا الحػػديل: ) ر ٕٖٔ/ ٛالمعيػػا الكثيػػر: 
 .ٜ٘/ ٔ  ومصثاح الّ جاجة: ٘ٙ٘/ ٜ  وٜ٘/ ٚضعيف: ينار: الثدر المنير: 

ول ل  يمن  الثي  وال راء في الم يد  وم ل  إن اد الّ عر المحّرـ  وإلعريف الّخاّلة ( ٖٕٓ)
ين  وعمػل الّصػناق . وطلثها  وسّل الّ يوؼ  وييّن  من الّصثياف غير الممّي ين والميػان
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  ولػػػراق  افسػػػتـ فػػػي بيػػػاف ٓٙ/ ٚ  وبػػػداق  الّصػػػناق : ٖٕٔ/ ٔٔيناػػػر: والمحلّػػػم: 
/ ٕ  وم ػػػاؼ القنػػػاع: ٖٙٛ/ ٖ  وافنصػػػاؼ  للمػػػرداوي: ٛٔٔ/ ٔالحػػػتؿ والحػػػراـ: 

  والسقو افستمي وأدلّتو: ٘٘ٔ/ ٔ  وسثل الّ تـ: ٖ٘ٓ/ ٖ  والّروض المربّ : ٜٖٙ
ٚ /ٖٜٕ٘ . 

  والموسوعة السقهّية الكويتية: ٕٖٚ/ ٕوالّدرر الثهّية في بياف المناىي الّ رعّية:  ينار:( ٖٕٔ)
 .ٛٗٔ/ ٚٔ  وٜٕٓ/ ٖٚ

/ ٜ  والمث وط  للّ رخ ي: ٖٗ/ ٘  والثحر الّراقي: ٓٙ/ ٚينار: بداق  الّصناق : ( ٕٖٕ)
 . ٕ٘ٙ/ ٕ  وحالية ابن عابدين: ٔٓٔو ٖٛ

  ٖٜٖ/ ٕٔي م ى  افماـ الّ افعّي:   والثياف فٜٗٔ/ ٔٔينار: بحر الم ى : ( ٖٖٕ)
 .ٖٗٔ/ ٜ  والمغني: ٖٖٛ/ ٕوفتاوى الّ ثكي: 

 . ٜٖٙ/ ٕ  وم اؼ القناع: ٖ٘ٓ/ ٔ  ودليل الَّّال : ٙٗ/ ٜينار: المثدع: ( ٖٕٗ)
 . ٖٗٓ-ٖٖٓ/ ٘ينار: لرح الّنيل ولساء العليل: ( ٖٕ٘)
 .ٙٙٔ/ ٕاألوطار   ونيلٜٖٓ/ ٗ  والّ يل اليّرار: ٘٘ٔ/ ٔ  ينار: سثل الّ تـ: ( ٖٕٙ)
 .ٛٔٔ/ ٔينار: لراق  افستـ في بياف الحتؿ والحراـ: ( ٖٕٚ)
  ولػػػػرح ٕٖ/ ٙٔ  والحػػػػاوي الكثيػػػػر: ٕٖٗ/ ٖيناػػػر: أحكػػػػاـ القػػػػرصف  لليّصػػػاص: ( ٖٕٛ)

  ٖٙٛ/ ٖ  وافنصػػػػاؼ  للمػػػػرداوي: ٜٔٔ/ ٗ  ومغنػػػػي المحتػػػػاج: ٖٙٚ/ ٕالّ ػػػػّنة: 
  ومّ اؼ القنػاع: ٔٓٔو ٖٛ/ ٜ  والمث وط  للّ رخ ي: ٓٔٗ/ ٕومرقاة المساإليح: 

/ ٕ  وموسوعة م اقل اليمهور في السقو افستمي: ٖٕٖ/ ٕ  ومنار الّ ثيل: ٓٛ/ ٙ
ٛ٘ٛ . 

 . ٜٙٚ: ( ينار: فقو افماـ أبي داود الّ ي تاني من ختؿ سننو )دراسة مقارنة( ٜٖٕ)
 .ٓٔٗ/ ٕينار: مرقاة المساإليح: ( ٕٓٗ)
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  وعمػػػػدة ٚ٘ٔ/ ٖٔ  وفػػػػتح الثػػػػاري: ٕٖٗ/ ٖيناػػػػر: أحكػػػػاـ القػػػػرصف  لليّصػػػػاص: ( ٕٔٗ)

 ٛ٘ٛ/ ٕ  وموسوعة م اقل اليمهور في السقو افستمي: ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ ٕٗالقاري: 
 .ٕٜٖ٘/ ٚ  و

 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ ٔٔينار: المحّلم: ( ٕٕٗ)
  وعمػػػػدة ٚ٘ٔ/ ٖٔ  وفػػػػتح الثػػػػاري: ٕٖٗ/ ٖيناػػػػر: أحكػػػػاـ القػػػػرصف  لليّصػػػػاص: ( ٖٕٗ)

/ ٕي السقػػػػو افسػػػػتمي: فػػػػ   وموسػػػػوعة م ػػػػاقل اليمهػػػػورٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ ٕٗالقػػػػاري: 
 .ٕٜٖ٘/ ٚ  وٛ٘ٛ

إذ قد أمر اهلل إلعالم بتَّهيره بقولو: ]َأف َطهَّْرا بَػْيِتَي ِللََّّاقِِسيَن َواْلَعاِمِسيَن َوالرُّمَِّ  ال ُُّيوِد[ ( ٕٗٗ)
  وبقولو: ]في بُػيُػوٍت َأِذَف اللَّػُو َأف إلُػْرفَػَ  َويُػْ َمَر ِفيَهػا ( ٕ٘ٔسورة الثقرة: ج ء من صية: )

  وإلرفػ : أي إلعاّػا  أو ( ُٖٙمُو ُيَ ثُّْح َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوّْ َواآْلَصاِؿ [ سورة النػور: اآليػة )اسْ 
 .ٖٗٔ/ ٜ  المغني: ٔٗٗ/ ٖٔإلصاف. ينار: الحاوي الكثير: 

ذى  افمامّية إلم مراىة اإّل اذ الم يد مكانًا للقخاء علم الّدواـ  أّما القخاء فيو فػي ( ٕ٘ٗ)
لكونػػو ألػػرؼ الثقػػػاع  وقػػاؿ الػػثعض بيػػػوازه  ؛تحّ  عنػػػد بعخػػهابعػػض األوقػػات  فم ػػ

 .ٙٙٔ/ ٕمتسّرقًا. ينار: ختصة الّتنقيح: 
 .ٖٗٗينار: موسوعة فقو عمر بن عثد الع ي : ( ٕٙٗ)
إذ لو فتح المياؿ للّناس أف ين دوا الّخػاّلة فػي الم ػيد امػتألت الم ػاجد بأصػوات ( ٕٚٗ)

الّنهي  مما لو ن د الّخاّلة في مصلَّم داقػرة مػن الّنالدين  أّما المصّليات فت إلدخل في 
ولهػػػ ا ا يصػػػّح فيػػػو ااعتكػػػاؼ  وا يحػػػـر علػػػم  ؛ألّف المصػػػّلم لػػػيو م ػػػيداً  ؛الػػػّدواقر

/ ٕالينػػ  وا الحػػاقض اليلػػوس فيػػو. يناػػر: الػػّدرر الثهيّػػة فػػي بيػػاف المنػػاىي الّ ػػرعّية: 
ٕٖٗ. 

داَء علم الّخاّلة بالمكّثرات الّصوإلّية وم  ى ا فقد استكنم مالّلسو متاب السقو المنهيي النّ 
في ى ه األيّاـ  الّتي ينادى بها للّصلوات من الّنهي بدليل أّف ىػ ا الّصػوت ا يكػوف فػي 
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الم ػػيد  بػػل ىػػو اسػػتعانة بهػػ ه المكثّػػرات فيصػػاؿ الّصػػوت إلػػم أمكنػػة ا إلصػػل إليهػػا 

يػروف وجػوب ذلػ  أصوات الّناس بدونها  خصوصػًا وأّف الحاجػة داعيػة إلػم ذلػ   وىػا 
إذا ماف الّنداء من أجل ضياع طسل أو طسلة؛ لما فيو من إحياء الّنسو  ومػ ل  بّينػوا أّف 
الم يد الحراـ م تكنًم مػن سػاقر الم ػاجد أيخػًا؛ إذ ييػوز فيػو إلعريػف الّخػالة مَّلقػًا؛ 
لعػػػدـ جػػػواز إلمليػػػ  الّلقَّػػػة فيػػػو.ينار: السقػػػو المنهيػػػي علػػػم مػػػ ى  افمػػػاـ الّ ػػػافعي: 

ٖ/ٕٙٓ. 
 من ى ه األطروحة.( ٕٔٛسثي إل رييو صنساً في صسحة: )( ٕٛٗ)
/ ٔٔ  وبحػػػػر المػػػػ ى : ٜٙ/ ٓٔ  والمغنػػػػي: ٕٙ٘-ٕ٘٘يناػػػػر: رموس الم ػػػػاقل: ( ٜٕٗ)

  ورحمة األّمة في اختتؼ األقّمة: ٜٖ/ ٖٔ  والثياف في م ى  افماـ الّ افعّي: ٙٗٔ
  واختتؼ أبي ٖٚٓ-ٖٙٓ/ ٖٖ  وٕٛٓ/ ٖٚ  والموسوعة السقهّية الكويتّية: ٜٕ٘

-ٜٔٗ/ ٕ  وموسوعة م اقل اليمهور في السقو افستمي: ٖٕٕحنيسة وأبي يوسف: 
  والسقػو افسػتمي وأدلّتػو: ٜٗٙ  وإسحاؽ بن راىويو وأرره فػي السقػو افسػتمي: ٕٜٗ
ٛ /ٜ٘ٙٔ . 

 المصادر والمراجع

 القرصف الكريا 
إلحقيػي: د. باسػا فيصػل   حاؾأحمد بن عمػرو بػن الخَّػي: أبو بكر ال يثان  آلحاد والمكانيا .ٔ

 ـ.ٜٜٔٔ ىػ ٔٔٗٔ  ٔ طياضالرّ   ايةدار الرَّ   أحمد اليوابر

  ٛصراء يهدمها افستـ  د.لوقي أبو خليل  دار السكر المعاصر  بيروت  لثناف  ط .ٕ
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ  ٕٙٗٔ

أرر األدلّة الم تلف فيها في السقو افستمي  د.مصَّسم دي  الثغا  أطروحة دمتوراه  .ٖ
 ـ.ٕٚٓٓىػ  ٕٛٗٔ  ٗمن قثل دار العلـو افن انّية  دم ي  سوريا  ط من ورة
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  ( الّ افعيّ -مال -أبي حنيسة-افجماع عند أقّمة أىل الّ ّنة األربعة: )أحمد بن حنثل .ٗ

  ٔ  مكتثة العثيكاف  الّرياض  الّ عوديّة  ط( ىػٓٙ٘يحيم بن محّمد بن ىثيرة: )ت 
 ـ.ٖٕٓٓىػ  ٖٕٗٔ

القصاص والحدود والتَّع ير  د.مصَّسم الرَّافعي  الدَّار األفريقّية  ستـأحكاـ اليراقا في اف .٘
 ـ.ٜٜٙٔىػ  ٙٔٗٔ  ٔالعربّية  بيروت  لثناف  ط

-ٖ٘ٓأحكاـ القرصف  اليّصاص: أبو بكر أحمد بن علي الّرازي اليّصاص الحنسي: ) .ٙ
 ـ.ٖٕٓٓىػ  ٖٕٗٔ  ٕ  دار الكت  العلمّية  بيروت  لثناف  ط( ىػٖٓٚ

 رصف  ابن العربي: افماـ أبو بكر محّمد بن عثد اهلل بن محّمد بن عثد اهللأحكاـ الق .ٚ
  إلحقيي وإل ريج: عثد الّرزّاؽ المهدي  دار الكتاب ( ىػٖٗ٘-ٛٙٗالمعافري المالكي: )

 ـ.ٕٗٓٓىػ  ٕ٘ٗٔ  ٔالعربي  بيروت  لثناف  ط

ابن السرس أحكاـ القرصف  افماـ أبو محّمد عثد المنعا بن عثد الّرحيا المعروؼ ب .ٛ
  إلحقيي الي ء األّوؿ: د.طو علي بو سريح  والكّاني: د.منيية ( ىػٜٚ٘األندل ي: )ت 

بنا الهادي الّنسري الّ وايحي  والكّالل: صتح الّدين بو عسيف  دار ابن حـ   بيروت  
 ـ.ٕٙٓٓىػ  ٕٚٗٔ  ٔلثناف  ط

ىيا األنصاري: ) ت اختتؼ أبي حنيسة وابن أبي ليلم  افماـ أبو يوسف يعقوب بن إبرا .ٜ
 ىػ.ٖٛ٘ٔ  مَّثعة الوفاء  ٔ  ط( ىػ ٕٛٔ

اأَلدب المسرد اليام  ل داب النَّثويَّة  أبو عثد اهلل محمَّد بن إسماعيل الث اري: )ت  .ٓٔ
  بت رييات وإلعليقات: أبي عثد الرَّحمن محمَّد ناصر الدّْين األَلثاني  دار ( ىػٕٙ٘

ىػ  ٕٚٗٔ  ٖومالّس ة الرَّيّاف  بيروت  لثناف  طالّدليل األرريّة  الّ عوديّة  اليثيل  
 ـ.ٕٙٓٓ

وعلماء األقَّار فيما إلخّمنو الموطّأ من معاني  است مار اليام  لم اى  فقهاء األمصارا .ٔٔ
  ( ىػٖٙٗ: )ت  أبو عمر يوسف بن عثد اهلل بن عثد الثر النمري القرطثياآلي واآلرار



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 
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  ٔ  طبيروت  ار الكت  العلميةد  ضد علي معوّ محمَّ   و د عَّاإلحقيي: سالا محمَّ 

 .ـٕٓٓٓ

  إلحقيي: علي د بن عثد الثرّ استيعاب في معرفة األصحاب  يوسف بن عثد اهلل بن محمَّ ا .ٕٔ
 ىػ.ٕٔٗٔ  ٔ  طبيروت  دار الييل  محمد الثياوي

إسحاؽ بن راىويو وأرره في السقو افستمي  الدّمتور جماؿ محّمد فقي رسوؿ باجتف   .ٖٔ
 ـ.ٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ  ٔردف  طدار عمار  عماف  األ

د الي ري  ين بن األرير أبي الح ن علي بن محمّ دّ حابة  ع  الأسد الغابة في معرفة الصَّ  .ٗٔ
  ىػ ٚٔٗٔ  ٔ طلثناف  بيروت  دار إحياء التراث العربي  إلحقيي: عادؿ أحمد الرفاعي

 .ـٜٜٙٔ

السخل  حير أبو محّمد بن محّمد بن فصابة في إلميي  الصحابة  أحمد بن علي بنا .٘ٔ
  دار الييل    إلحقيي: علي محمد الثياوي( ىػٕ٘ٛ-ٖٚٚ: )الع قتني ال افعي

 ـ.ٜٜٔ ىػ ٕٔٗٔ  ٔ  طبيروت

 وين  أبات الدّ ة العين بمهمّ ألساظ فتح المعين ل رح قرّ  علم حلّ حالية إعانة الَّالثين  .ٙٔ
عين وفتح الم  ( ىػٖٓٔٔ  الّ افعي: )تمياطيالدّ الثكري  يد محمد لَّا بكر ابن ال ّ 

 .(   و)د.ت(   )د.طبيروت  دار السكرل ين الّدين الملياباري  

: أبو عثد اهلل   إبن القّيا اليوزيّة:   إبن القّيا اليوزيّةالعالمين عين عن ربّ عتـ الموقّْ إ .ٚٔ
-ٜٔٙالحنثلي: ) م قيرعي الدّ ين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ال ّ لمو الدّ 

 .( ـ  )د.طٖٜٚٔ  بيروت  دار الييل  سعد   إلحقيي: طو عثد الرموؼ( ىػٔ٘ٚ

اِفقناع في م اقل افجماع  افماـ الحاف  أبو الح ن علي بن القَّّاف الساسّي: )ت  .ٛٔ
  ٔ  دراسة وإلحقيي ولرح: أ.د.فاروؽ حمادة  دار القلا  دم ي  ط( ىػٕٛٙ
 ـ.ٖٕٓٓىػ  ٕٗٗٔ
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علي ح ين أمين يونو   األَلعاب الرّْياضيَّة َأحكامها وضوابَّها في السقو افستمي  .ٜٔ

 ـ.ٖٕٓٓىػ  ٖٕٗٔ  ٔإلقديا: د.محّمد عقلة افبراىيا  دار الّنساقو  األردف  ط

عتء الّدين اجح من ال تؼ علم م ى  افماـ أحمد بن حنثل  فنصاؼ في معرفة الرَّ ا .ٕٓ
-ىػ٘ٛٛ-ٗٔٗٔ-ىػٚٔٛالحنثلي: ) المرداويبن أحمد علي بن سليماف أبو الح ن 

 .( )د.طبيروت    راث العربيدار إحياء التّ   حمد حامد السقي  إلحقيي: م( ـٓٛٗٔ

الثحر ال َّّخار اليام  لم اى  علمػاء األمصػار  افمػاـ الميتهػد المهػدي لػدين اهلل أحمػد  .ٕٔ
  إلعليػػي: د.محّمػػد محّمػػد ( ـٖٚٗٔ-ىػػػ ٓٗٛ-ٗٙٚبػػن يحيػػم بػػن المرإلخػػم الّ يػػدي: )

 ـ.ٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ  ٔإلامر  دار الكت  العلمّية  بيروت  لثناف  ط
بحر الم ى  في فروع م ى  افماـ الّ افعّي  الّ ػي  افمػاـ أبػي المحاسػن عثػد الواحػد  .ٕٕ

  حّققو وعّلي عليو: أحمد عّ و عناية الّدم قي  دار ( ىػ ٕٓ٘بن إسماعيل الّروياني: )ت 
 ـ. ٕٕٓٓىػ  ٖٕٗٔ  ٔإحياء الّتراث العربي  بيروت  لثناف  ط

الحنسػػي: أبػػو بكػػر م ػػعود بػػن  ين الكاسػػانيراق   عػػتء الػػدّْ  َّػػناق  فػػي إلرإليػػ  البػػداق  الصَّػػ .ٖٕ
وىو لرح لكتاب إلحسة السقهاء للّ ػمرقندي:   ( ـٜٔٔٔ-ىػٚٛ٘أحمد الكاساني: )ت

 ـ.ٕٜٛٔ  ٕ  طبيروت  دار الكتاب العربي  ( ىػٜٖ٘)ت

ي ين أبػػرح الكثيػػر  سػػراج الػػدّْ الثػػدر المنيػػر فػػي إل ػػريج األحاديػػل واألرػػار الواقعػػة فػػي ال َّػػ .ٕٗ
ن  إلحقيي: مصَّسم حسص عمر بن علي بن أحمد األنصاري ال افعي المعروؼ بابن الملقّْ 

  ٔ  طعوديةالّ ػ  يػاضالرّ   دار الهيػرة  أبو الغيم و عثداهلل بػن سػليماف وياسػر بػن ممػاؿ
 .ـٕٗٓٓ  ىػٕ٘ٗٔ

  ( ىػػػٖٙٗٔبػػ ؿ الميهػػود فػػي حػػّل أبػػي داود  الّ ػػي  خليػػل أحمػػد الّ ػػهارنسوري: )ت .ٕ٘
ّتمػػة محّمػػد زمريّػػا بػػن يحيػػم الكانػػدىلوي  دار الكتػػ  العلميّػػة  بيػػروت  لثنػػاف  إلعليػػي: الع

 .(   و)د.ت( )د.ط
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(ٕٕٓٔ ) 
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والسقػػو المقػػارف  أبػػو  –الثيػػاف فػػي مػػ ى  افمػػاـ الّ ػػافعّي  لػػرح متػػاب المهػػّ ب مػػامًت  .ٕٙ

  ( ىػػٛ٘٘-ٜٛٗالح ين يحيم ابن أبي ال ير بن سالا العمراني الّ افعّي اليمنػي: )ت 
 ـ.ٕٓٓٓىػ  ٕٔٗٔ  ٔقاسا محّمد الّنوري  دار المنهاج  لثناف  بيروت  طاعتنم بو: 

ػػ المػػّواؽ: اج وافمليػػل لم تصػػر خليػػل التّػػ .ٕٚ د بػػن يوسػػف بػػن أبػػي القاسػػا أبػػو عثػػد اهلل محمَّ
 ىػ.ٜٖٛٔ  بيروت  دار السكر  ٕط  ( ـٕٜٗٔ-ىػٜٚٛالمالكي: )ت العثدري

ين محمػػد بػػن أحمػػد بػػن عكمػػاف دّ إلػػاري  افسػػتـ ووفيػػات الم ػػاىير واألعػػتـ  لػػمو الػػ .ٕٛ
  لثنػاف  دار الكتػاب العربػي    إلحقيي: د. عمر عثد ال تـ إلػدمرى( ىػٛٗٚ: )تىثيال ّ 

 .ـٜٚٛٔ  ىػٚٓٗٔ  ٔ  طبيروت

ػػ  التّػػاري  الكثيػػر .ٜٕ إلحقيػػي:   د بػػن إسػػماعيل بػػن إبػػراىيا الث ػػاري اليعسػػيأبػػو عثػػداهلل محمَّ
 .(   و)د.ت( )د.ط دار السكر   د ىالا الندويال يّ 

 وويالنّػػ بػػن ح ػػن بػػن ح ػػين إلحريػػر ألسػػاظ التنثيػػو  أبػػو زمريػػا يحيػػم بػػن لػػرؼ بػػن مػػري .ٖٓ
  ٔ طدم ػػػػػي    إلحقيػػػػػي: عثػػػػػد الغنػػػػػي الػػػػػدقر دار القلػػػػػا( ىػػػػػػٙٚٙ-ٖٔٙالّ ػػػػػافعي: )

 ىػ.ٛٓٗٔ

  ٔ  طبيروت  ة  دار الكت  العلميّ ( ىػٜٖ٘: )تمرقنديين ال َّ إلحسة السقهاء  عتء الدّْ  .ٖٔ
 ـ.ٜٗٛٔ ىػ ٘ٓٗٔ

: ين فػػي السقػػو المػػالكي  أبػػو محمػػد عثػػد الوىػػاب بػػن علػػي بػػن نصػػر الكعلثػػي المػػالكيلقػػالتَّ  .ٕٖ
  ٔ  طمػةة المكرَّ مّكػ  ةياريّ المكتثة التّ     إلحقيي: محمد رالل سعيد الغاني( ىػٕٖٙ)ت

 ىػ.٘ٔٗٔ

محمػد  أ من المعاني واألسانيد  إلحقيي: مصَّسم بن أحمػد العلػوي  مهيد لما في الموطَّ التَّ  .ٖٖ
مػػػري  وزارة عمػػػـو أبػػػو عمػػػر يوسػػػف بػػػن عثػػػد اهلل بػػػن عثػػػد الثػػػر النَّ   لثكػػػريعثػػػد الكثيػػػر ا
 .( ىػ  )د.طٖٚٛٔ  المغرب  الوف افستميةاألوقاؼ وال ّ 
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إلنثيػػو الّتىػػي لػػرح متػػاب المنػػاىي  ل مػػاـ أبػػي زمريّػػا يحيػػم بػػن لػػرؼ بػػن مػػري النَّػػووي:  .ٖٗ

لكتػػػ  العلميّػػػة    والعّتمػػػة الّ ػػػي  محّمػػػد بػػػن صػػػالح العكيمػػػين  دار ا( ىػػػػٙٚٙ-ٖٔٙ)
 ـ.ٖٕٓٓىػ  ٕٗٗٔ  ٔبيروت  لثناف  ط

ػػإلنقػػيح الّتحقيػػي فػػي أحاديػػل الّتعليػػي  لػػمو الػػدّ  .ٖ٘ : ىثيد بػػن أحمػػد بػػن عكمػػاف الػػ َّ ين محمَّ
  يػػػاضالرّْ   دار الػػػوطن    إلحقيػػػي: مصػػػَّسم أبػػػو الغػػػيم عثػػػد الحػػػي عييػػػ ( ىػػػػٛٗٚ)ت

 .( )د.طـ  ٕٓٓٓػ  ىٕٔٗٔ

بػن أبػي  ين عثد الرحمنجتؿ الدّ طي: أبو السخل الّ يو  إلنوير الحوال  لرح موطأ مال   .ٖٙ
 ىػ ٜٖٛٔ  مصر  ة الكثرىياريّ   المكتثة التّْ ( ىػٜٔٔ-ٜٗٛبكر بن محّمد الّ افعي: )

 .( ـ  )د.طٜٜٙٔ

موؼ المناوي  مكتثة ين عثد الرّ افماـ الحاف  زين الدّ   الّتي ير ب رح اليام  الّصغير .ٖٚ
 .ـٜٛٛٔ  ػىٛٓٗٔ  ٖ  طياضالرّ  –افعي افماـ ال َّ 

: أبػو عمػرو عكمػاف بػن عمػر بػن أبػي بكػر: ابن الحاج  الكردي المػالكي  جام  األّمهات .ٖٛ
 .(   و)د.ت(   و)د.ط(   )د.ف( ىػٙٗٙ)ت

-ٖٕٛالّ ػػافعي: ) ي  سػػليماف اليمػػل علػػم لػػرح المػػنهج ل مريػػا األنصػػاريحالػػية ال َّػػ .ٜٖ
فعي المصػػري: بػػن عمػػر بػػن منصػػور العييلػػي األزىػػري الّ ػػا سػػليمافاليمػػل:   ( ىػػػٕٜٙ
 .(   و)د.ت(   )د.طبيروت    دار السكر( ىػٕٗٓٔ)ت

ندي  مكت  ين بن عثدالهادي ال َّ أبو الح ن نور الدّْ   حالية الّ ندي علم سنن الّن اقيّ  .ٓٗ
 ـ.ٜٙٛٔ ىػ ٙٓٗٔ  ٕ  طحل   إلحقيي: عثدالستاح أبو غدة  المَّثوعات افستمية

 يفقػو أبػفػي لػرح إلنػوير األبصػار فػي الم تػار  رّ تػار علػم الػدُّ حالم ردُّ ين:)حالية ابن عابػد .ٔٗ
-ىػػػػػٜٛٔٔ: محّمػػػػد أمػػػػين بػػػػن عمػػػػر بػػػػن عثػػػػد الع يػػػػ  الحنسػػػػي: )  ابػػػػن عابػػػػدين( حنيسػػػػة
  وإلنػػػػوير األبصػػػػار ( ىػػػػػٛٛٓٔ  والػػػػّدّر الم تػػػػار للحصػػػػسكي: )ت( ـٖٙٛٔ-ىػػػػػٕٕ٘ٔ



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜٔٓ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
  ـٕٓٓٓ  ىػػٕٔٗٔ  بيػروت   ػرثاعػة والنَّ دار السكػر للَّّ   ( ىػٗٓٓٔللّتمرإلالي: )ت 

 .( ط)د.

علي أبو الح ن افعي وىو لرح م تصر الم ني  الحاوي الكثيرفي فقو م ى  افماـ ال َّ  .ٕٗ
ي  علي   إلحقيي: ال َّ ( ىػٓ٘ٗ-ٖٗٙ: )ال افعيّ  د بن حثي  الماوردي الثصريّ بن محمَّ 

  لثنػػاف  بيػػروت  ةدار الكتػػ  العلميَّػػ  ي  عػػادؿ أحمػػد عثػػد الموجػػودال َّػػ  ضمحمػػد معػػوَّ 
 .ـٜٜٜٔ  ىػ ٜٔٗٔ  ٔط

ابػػػن حيػػػر الهيتمػػػي الّ ػػػافعي:  رواني علػػػم إلحسػػػة المحتػػػاج ب ػػػرح المنهػػػاجحوالػػػي الّ ػػػ .ٖٗ
  بيروت    دار السكرىػٜٕٛٔ  ماف حّياً سنة:   عثد الحميد ال رواني( ىػٜٗٚ-ٜٜٓ)

 .(   و)د.ت( )د.ط

ختصػػة الّتنقػػيح فػػي المػػ ى  الحػػّي الّصػػحيح  لػػرح اسػػتداليّّ لكتػػاب إرلػػاد األذىػػاف   .ٗٗ
لحّلي  إلأليف: الّ ي  لهاب الّدين أحمد بن محّمد بن فهد األح اقي: )ت بعد للعّتمة ا
  إلحقيػػي ون ػػر: المالّس ػػة افسػػتمّية للثحػػوث والمعلومػػات  مَّثعػػة: ( ؽ ىػػػ  ٙٓٛسػنة: 

 ىػ.ش.ٖٓٛٔ-ىػ . ؽٕٕٗٔ  ٔأمين  إيراف  قا  ط

ّنثويّػػة مرإلّثػػة علػػم الػػّدرر الثهيّػػة فػػي بيػػاف المنػػاىي الّ ػػرعّية مػػن نصػػوص الكتػػاب والّ ػػّنة ال .٘ٗ
األبواب السقهّية  جمعًا وإلرإليثاً من أقواؿ الّ ي  العّتمة محّمد بن صالح العكيمين  جمعها 

 ـ.ٕٛٓٓىػ  ٜٕٗٔ  ٕورإلّثها: ق ا الّتحقيي بدار مكتثة الَّّثري  القاىرة  مصر  ط

ػػ .ٙٗ  بػػن أبػػي بكػػرل أحمػػد بػػن حنثػػل  مرعػػي بػػن يوسػػف دليػػل الَّّػػالثعلم مػػ ى  افمػػاـ المثيَّ
 ىػ.ٜٖٛٔ  ٕ طبيروت    المكت  افستمي( ىػٖٖٓٔ: )تالحنثلي

  جار اهلل أبو القاسا محمود ( رموس الم اقل: )الم اقل ال تفّية بين الحنسّية والّ افعّية .ٚٗ
  دراسػػػة وإلحقيػػػي: عثػػػد اهلل نػػػ ير أحمػػػد  دار ( ىػػػػٖٛ٘-ٚٙٗبػػػن عمػػػر الّ م  ػػػري: )

 ـ.ٕٚٓٓىػ  ٕٛٗٔ  ٕالث اقر افستمّية  بيروت  لثناف  ط



    -دراسة فقهّية مقارنة  -المناىي في الحدود في سنن أبي داود 
  ـ. د. جميل علي سورجي       أ. ـ. د. إسماعيل محمد قرني 

ٔٔٓ 

 

 

 
رحمػػة اأُلّمػػة فػػي اخػػتتؼ األَقمَّػػة  أبػػو عثػػد اهلل صػػدر الػػّدين محّمػػد بػػن عثػػد الػػرَّحمن بػػن  .ٛٗ

  ضػػثَّو ووضػػ  حوالػػيو: ( ىػػ ٓٛٚالح ػين الدّْم ػػقي العكمػػاني الّ ػافعّي: )ت بعػػد سػػنة 
ىػػػػػ  ٕٗٗٔ  ٔمحّمػػػػد عثػػػػد ال ػػػػالي الّ نػػػػاني  دار الكتػػػػ  العلميّػػػػة  بيػػػػروت  لثنػػػػاف  ط

 ـ.ٖٕٓٓ

  رةىالقػا  افدار ابػن عّسػ  إلحقيي: علي ح ين الحلثي  صديي ح ن خاف  ضة النَّديّةالرَّو  .ٜٗ
 .ـٜٜٜٔ  ٔط

المصػري  الثهػوإلي صػتح الػّدين  لرح زاد الم ػتقن   منصػور بػن يػونو بػن وض المربَّ لرَّ ا .ٓ٘
  ( ىػػػ  )د.طٜٖٓٔ  يػػاضالرّ   يػػاض الحديكػػة  مكتثػػة الرّ ( ىػػػٔ٘ٓٔ-ٓٓٓٔالحنثلػػي: )
 .( و)د.ت

 األميػر بػن صػتح د بػن إسػماعيلة األحكػاـ  محمَّػتـ لػرح بلػوغ المػراـ مػن أدلَّػسثل ال َّ  .ٔ٘
  إلحقيػػي: محمػػد عثػػد الع يػػ  ( ـٛٙٚٔ-ىػػػٕٛٔٔ-ٜٜٓٔ: )نعانيالصَّػػالكحتنػػي رػػّا 

 ىػ.ٜٖٚٔ  بيروت  ٗ  طراث العربيدار إحياء التّ   ال ولي

-ٕٕٓألزدي: )سػػػنن أَبػػػي داود  الحػػػاف  أبػػػو داود سػػػليماف بػػػن األلػػػعل الّ ي ػػػتاني ا .ٕ٘
  لرح وإلحقيي: الدّمتور الّ ػّيد محّمػد سػّيد  والػدّمتور عثػد القػادر عثػد ال يػر  ( ىػٕ٘ٚ

 ـ.ٜٜٜٔىػ  ٕٓٗٔ  ( واألستاذ سّيد إبراىيا  دار الحديل  القاىرة  مصر  )د.ط

: أبػػػػو بكػػػػر أحمػػػػد بػػػػن الح ػػػػين بػػػػن علػػػػي بػػػػن موسػػػػم الثيهقػػػػي  سػػػػنن الثيهقػػػػي الكثػػػػرى .ٖ٘
ػػػػ( ىػػػػػٖٛ٘)ت ػػػػ  مكتثػػػػة دار الثػػػػاز  د عثػػػػد القػػػػػادر عَّػػػػا  إلحقيػػػػي: محمَّ   مػػػػػةة المكرَّ مكَّ

 .( ـ  )د.طٜٜٗٔىػ  ٗٔٗٔ

ػػػ  ( اليػػػام  الصػػػحيح:)رمػػػ يسػػػنن التّ  .ٗ٘   لميرمػػػ ي الّ ػػػد بػػػن عي ػػػم التّ أبػػػو عي ػػػم محمَّ
 . (   )د.طبيروت  راث العربيدار إحياء التّ   وصخروف  د لامرإلحقيي: أحمد محمَّ 

إلحقيػػي: فػػواز   ( ىػػػٕ٘٘: )تارميد الػػدَّ حمن أبػػو محمَّػػعثػػداهلل بػػن عثػػدالرَّ ي  ارمسػػنن الػػدَّ  .٘٘
 ىػ.ٚٓٗٔ  ٔ  طبيروت  دار الكتاب العربي  ث  العلميخالد ال َّ و أحمد زمرلي  



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٔٔٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
ػػالثيهقػػي  ن ػػ ة ة الكثػػرى لػػرح وإل ػػريج ال ػػنن الصػػغرى   المنَّػػ: الّصػػغرىالّ ػػنن  .ٙ٘ د محمَّ

 .ـٕٔٓٓ  ىػٕٕٗٔ  ٔط  ياضالرّ   عوديةال ّ   لدمكتثة الرّ   حمن األعاميضياء الرَّ 

  إلحقيػي : د. ( ىػٕٗٓ-ٓ٘ٔ: )افعيد بن إدريو ال ّ أبو عثد اهلل محمَّ   نن المأرورةل ّ ا .ٚ٘
 ىػ. ٙٓٗٔ  بيروت  دار المعرفة  عثد المعَّي أمين قلعيي

د فػالاد إلحقيػي: محمَّػ  ( ىػػٖٕٚ: )تد بن ي يػد الق وينػيأبو عثداهلل محمَّ   سنن ابن ماجو .ٛ٘
 . (   و)د.ت(   )د.طبيروت  دار السكر  عثد الثاقي

إلحقيػي:   اقيّ ػحمن أحمػد بػن لػعي  النَّ أبػو عثػد الػرَّ   ننلميتثم مػن الّ ػسنن النَّ اقي: ا .ٜ٘
 ـ.ٜٙٛٔىػ  ٙٓٗٔ  ٕ  طحل   ةمكت  المَّثوعات افستميَّ   ةاح أبو غدّ عثدالستّ 

عثػد اهلل ل مػاـ محّمػد بػن علػي بػن محّمػد بػن ي علم حداقي األزىار  الّ يل اليّرارالمتدفّ  .ٓٙ
  ةدار الكتػػ  العلميَّػػػ    إلحقيػػي: محمػػػود إبػػراىيا زايػػػد( ىػػػػٕٓ٘ٔ-ٖٚٔٔال َّػػوماني: )

 ىػ.٘ٓٗٔ  ٔ طبيروت

د العكػػري الحنثلػػي  بػػن أحمػػد بػػن محمَّػػ لػػ رات الػػّ ىثسي أخثػػار مػػن ذىػػ   عثػػد الحػػيّ  .ٔٙ
 .ىػٙٓٗٔ  ٔ  طدم ي  دار بن مكير  إلحقيي: عثد القادر األرنالوط  محمود األرناموط

  افستـ في أحكاـ الحتؿ والحراـ  المحّقي الحّلي: أبو القاسا جعسر بن الح ػن لراق .ٕٙ
  (   مالّس ػة مَّثوعػاإلي إسػماعيلياف  )د.ط( ىػػٙٚٙ-ٕٓٙبن يحيم الهػ لي افمػامي: )

 .( و)د.ت

لرح التَّيريػد فػي فقػو ال َّيديَّػة  افمػاـ الماليّػد بػاهلل أحمػد بػن الح ػين الهػاروني الح ػني   .ٖٙ
د يحيػػم سػػالا عػػ اف  وحميػػد جػػابر عثيػػد  مرمػػ  التّػػراث والثحػػوث اليمينػػي  إلحقيػػي: محّمػػ

 ـ.ٕٙٓٓىػ  ٕٚٗٔ  ٔصنعاء  اليمهوريّة اليمنّية  ط

رقػػاني  دار د بػػن عثػػد الثػػاقي بػػن يوسػػف ال َّ أ افمػػاـ مالػػ   محمَّػػرقػػاني علػػم موطَّػػلػػرح ال َّ  .ٗٙ
 ىػ.ٔٔٗٔ  ٔ  طبيروت  الكت  العلمية



    -دراسة فقهّية مقارنة  -المناىي في الحدود في سنن أبي داود 
  ـ. د. جميل علي سورجي       أ. ـ. د. إسماعيل محمد قرني 

ٕٔٔ 

 

 

 
محمػػػد زىيػػػر  -عود الثغػػػوي  إلحقيػػػي: لػػػعي  األرنػػػاموط ة  الح ػػػين بػػػن م ػػػنّ لػػػرح الّ ػػػ .٘ٙ

 .ـٖٜٛٔ  ىػٖٓٗٔ  ٕ  طبيروت  دم ي  المكت  افستمي  ال اويش

اؿ الثكػػري أبػػو الح ػػن علػػي بػػن خلػػف بػػن عثػػد الملػػ  بػػن بََّّػػ  لػػرح صػػحيح الث ػػاري .ٙٙ
  ٕ طيػػػاضالرّْ   عوديةالّ ػػ  لػػػدمكتثػػة الرّ   إلحقيػػي: أبػػػو إلمػػيا ياسػػػر بػػن إبػػػراىيا  القرطثػػي
 .ـٖٕٓٓ  ىػٖٕٗٔ

-ٕٚٔٔبن أحمد العدوي المالكي: ) دي أحمدأبو الثرمات سيّ   الّدردير: الّ رح الكثير .ٚٙ
مستي الّديار المصريّة  عليش بن أحمد بن محّمد محمدأبو عثد اهلل إلحقيي :   ( ىػٕٔٓٔ

 .(   و)د.ت(   )د.طبيروت  دار السكر  ( ىػٜٜٕٔ -ٕٚٔٔالمالكي: )

هػػم ل ػػرح المنتهػػم  منصػػور بػػن يػػونو بػػن م دقػػاقي أولػػي النّ لػػرح منتهػػم افرادات الم ػػمَّ  .ٛٙ
  عػػػػػالا ( ـٔٗٙٔ-ىػػػػػػٔ٘ٓٔ -ٓٓٓٔالمصػػػػػري الحنثلػػػػػي: ) الثهػػػػػوإلي صػػػػػتح الػػػػػّدين

 ـ.ٜٜٙٔ ٕ  طيروت  بالكت 

بن ح ن بن  أبو زمريا يحيم بن لرؼ بن مري الّنووي:  علم صحيح م لا لرح النووي .ٜٙ
  ٕ  طبيػػػروت  راث العربػػػييػػػاء التّػػػ دار إح( ىػػػػٙٚٙ-ٖٔٙالّ ػػػافعي: ) وويالنّػػػ ح ػػػين
 ىػ.ٕٜٖٔ

ػػػد بػػػن يوسػػػف بػػػن عي ػػػم بػػػن صػػػالح أطسػػػيش افباضػػػي:  .ٓٚ لػػػرح الّنيػػػل ولػػػساء العليػػػل  محمَّ
  والمػػػتن للّ ػػػي  ضػػػياء الػػػّدين عثػػػد الع يػػػ  بػػػن إبػػػراىيا ( ـٜٗٔٔىػػػػ  ٕٖٖٔ-ٖٕٙٔ)

 .(   و)د.ت(   مكتثة افرلاد  جّدة  )د.ط( ىػٖٕٕٔالّكميني: )

د بػن إسػماعيل الث ػاري   أبو عثداهلل محمَّ ( حيح الم تصريام  الصَّ لالث اري )ا صحيح .ٔٚ
 ىػ ٚٓٗٔ  ٖ  طبيروت  دار ابن مكير  اليمامة  اليعسي  إلحقيي: د. مصَّسم دي  الثغا

 ـ.ٜٚٛٔ

صحيح سنن أبي داود  محّمد ناصر الدّْين األَلثاني  مكتثة المعارؼ  الّريػاض  الّ ػعوديّة   .ٕٚ
 ـ.ٕٓٓٓىػ  ٕٔٗٔ  ٕط



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٖٔٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
إلحقيػػي : محمػػد   ي ػػابوريم ػػلا بػػن الحيػػاج أبػػو الح ػػين الق ػػيري النّ   م ػػلاصػػحيح  .ٖٚ

 .(   و)د.ت(   )د.طبيروت  راث العربيدار إحياء التّ   فالاد عثد الثاقي

ػػندقػػة أبو العثَّػػتؿ وال َّ فض والخَّػػواعي المحرقػػة علػػم أىػػل الػػرَّ الصَّػػ .ٗٚ د بػػن اس أحمػػد بػػن محمَّ
  مامػل محمػد ال ػراط  -بن عثد اهلل الترمػي  علي ابن حير الهيكمي إلحقيي: عثد الرحمن

 .ـٜٜٚٔ  ىػٚٔٗٔ  ٔ  طلثناف  سالة ة الرّ مالسَّ 

ضعيف سنن أبي داود  محّمد ناصر الّدين األلثاني  مكتثة المعػارؼ  الّريػاض  الّ ػعوديّة   .٘ٚ
 ـ.ٕٓٓٓىػ  ٕٔٗٔ  ٕط

لقػادر بػن أبػي د عثػد ا  أبػو محمَّػ( ةة فػي طثقػات الحنسيّػاليواىر المخيّ طثقات الحنسّية: ) .ٙٚ
  مراإل ػي   د متػ  خانػو  ميػر محمَّػ( ىػ٘ٚٚ-ٜٙٙ) د بن أبي الوفاء القرليالوفاء محمَّ 

 .(   و)د.ت( )د.ط

بػن عثػد  حيا بػن الح ػينين أبػو السخػل عثػد الػرَّ زين الػدّْ   قري كري  في لرح التَّ طرح التَّ  .ٚٚ
القػػادر  إلحقيػػي: عثػػد  ( ـٗٓٗٔ-ىػػػٙٓٛ-ٕ٘ٚالّ ػػافعي: ) العراقػػيالػػرَّحمن الحػػاف  

 .ـٕٓٓٓ ٔ  طبيروت  ةدار الكت  العلميّ   محمد علي

ِطلثة الََّّلثة في ااصَّتحات السقهيَّة  أبو حسص نيا الّدين عمر بن محّمد بن أحمد بن  .ٛٚ
  إلحقيػػي: نصػػر الػػّدين الّتون ػػي  ( ىػػػٖٚ٘-ٔٙٗإسػػماعيل بػػن لقمػػاف الّن ػػسي الحنسػػي: )

 ـ.ٕٛٓٓىػ  ٜٕٗٔ  ٔلرمة القدس للّتيارة  القاىرة  ط

عارضة اأَلحوذي ب رح صحيح الّترم ي  الحاف  أَبو بكر محّمػد بػن عثػد اهلل بػن محّمػد  .ٜٚ
  دار الكتػػػ  العلميّػػػة  ( ىػػػػٖٗ٘-ٛٙٗبػػػن عثػػػد اهلل المعػػػروؼ بػػػابن العربػػػي المػػػالكي: )

 ـ.ٜٜٚٔىػ  ٛٔٗٔ  ٔبيروت  لثناف  ط

  ( ىػػٛٗٚ: )تافد بن أحمد بػن عكمػين محمَّ لمو الدّْ  ال َّىثي: لعثر في خثر من غثر ا .ٓٛ
 ـ.ٜٗٛٔ  ٕ  طالكويا  مَّثعة حكومة الكويا  إلحقيي: د. صتح الدين المنيد



    -دراسة فقهّية مقارنة  -المناىي في الحدود في سنن أبي داود 
  ـ. د. جميل علي سورجي       أ. ـ. د. إسماعيل محمد قرني 

ٔٔٗ 

 

 

 
ين محمػػود بػػن أحمػػد العينػػي  دار إحيػػاء عمػػدة القػػاري لػػرح صػػحيح الث ػػاري  بػػدر الػػدّْ  .ٔٛ

 .(   و)د.ت(   )د.طبيروت  التراث العربي

ػػػ .ٕٛ دار الكتػػػ   العاػػػيا صبػػػادي  د لػػػمو الحػػػيّ عػػػوف المعثػػػود لػػػرح سػػػنن أبػػػي داود  محمَّ
 .ـٜٜ٘ٔ  ٕ  طبيروت  ةالعلميّ 

ػػال َّّػػابي: غريػػ  الحػػديل   .ٖٛ ابي الث ػػتي  د بػػن إبػػراىيا ال َّّػػأبػػو سػػليماف أحمػػد بػػن محمَّ
ـّ   إلحقيي: عثد الكريا إبراىيا الع باوي ( ىػػ  )د.طٕٓٗٔ  مةة المكرَّ مكَّ   القرى جامعة أ

. 

بػػن محمػػد بػػن علػػي بػػن  حمن بػػن علػػيأبػػو السػػرج عثػػد الػػرَّ ابػػن اليػػوزي: غريػػ  الحػػديل   .ٗٛ
  ةدار الكت  العلميّػ  متور عثد المعَّي أمين القلعيي إلحقيي: الدّ ( ىػٜٚ٘: )تاليوزي
 ـ.ٜ٘ٛٔ ىػ ٘ٓٗٔ  ٔ  طلثناف  بيروت

  إلحقيي: د. ( ىػٕٕ٘: )تأبو عثيد القاسا بن ستـ الهروي  ابن ستـ: غري  الحديل .٘ٛ
 ىػ.ٜٖٙٔ  ٔ  طبيروت  دار الكتاب العربي  محمد عثد المعيد خاف

( ىػػػػٕٛٚ: )ت م  ػػػريمحمػػػود بػػػن عمػػػر ال َّ ال َّم  ػػػري: لسػػػاقي فػػػي غريػػػ  الحػػػديل  ا .ٙٛ
  بيػروت  دار المعرفػة  ٕ  طمحمػد أبػو السخػل إبػراىيا- إلحقيي: علػي محمػد الثيػاوي 

 . (   )د.تلثناف

بػػن علػػي بػػن إلمػػػاـ  ين علػػي بػػن عثػػد الكػػافيالح ػػن إلقػػي الػػدّ  وماـ أبػػثكي اففتػػاوى الّ ػػ .ٚٛ
  لثنػػاف  بيػػروت   دار المعرفػػة( ىػػػٙ٘ٚ-ٖٛٙالّ ػػافعي: ) ثكيالّ ػػ   رجػػياألنصػػاري ال

 .(   و)د.ت( )د.ط

فتػػاوى الّلينػػة الّداقمػػة للثحػػوث العلميّػػة واففتػػاء  جمػػ  وإلرإليػػ : الّ ػػي  أحمػػد بػػن عثػػد  .ٛٛ
ىػػػػ  ٕٗٗٔ  ٔالػػػّرزاؽ الػػػّدويش  أولػػػي الّنهػػػم ل نتػػػاج افعتمػػػي  الّريػػػاض  الّ ػػػعوديّة  ط

 ـ.ٖٕٓٓ



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٔٔ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
 الّدين الثل ػي  عماف  ال ي  نااـة في م ى  افماـ األعاا أبي حنيسة النّ الهنديّ لستاوى ا .ٜٛ

   دار السكػرفقيهػاً مػن مثػار فقهػاء الهنػد ٖٕ: لارؾ في إنيازىػا وجماعة من علماء الهند
 .(   )د.طـٜٜٔٔ  ىػٔٔٗٔ

فػػػتح الثػػػاري لػػػرح صػػػحيح الث ػػػاري  أبػػػو السخػػػل أحمػػػد بػػػن علػػػي بػػػن حيػػػر الع ػػػقتني  .ٜٓ
  لثنػػاف  بيػػروت  دار المعرفػػة  إلحقيػػي: محػػ  الػػدين ال َّيػػ   ( ىػػػٕ٘ٛ: )تافعيالّ ػػ
 .(   و)د.ت( )د.ط

د بن ين محمَّ مماؿ الدّْ ابن الهماـ:    ( )لرح الهداية وىو لرح بداية المثتدي فتح القدير .ٜٔ
  ٕط  ( ىػػػٔٙٛ-ٜٓٚالحنسػػي: ) ال يواسػػيبػػن عثػػد الحميػػد افسػػكندري  عثػػد الواحػػد
 .( .ت  )دبيروت  دار السكر

  غػػازي خالػػد رحػػاؿ ( فقػػو افمػػاـ أبػػي داود الّ ي ػػتاني مػػن خػػتؿ سػػننو )دراسػػة مقارنػػة .ٕٜ
العثيدي  أطروحة دمتوراة  غير من ورة  قّدما إلم ميلو مّلّية العلـو افستمّية بيامعػة 

 ـ.ٕٔٓٓىػ  ٕٕٗٔبغداد  سنة: 

  دم ػي  والػّدار السقو الحنسػّي فػي روبػو اليديػد  عثػد الحميػد محمػود طهمػاز  دار القلػا .ٖٜ
 ـ.ٕٓٓٓىػ  ٕٓٗٔ  ٔالّ امّية  بيروت  ط

  ( ىػػٖٓٙٔ-ٜٜٕٔالسقو علم الم اى  األربعة  إلأليف: عثد الّرحمن محّمػد عػوض: ) .ٜٗ
راجعػػو وخػػّرج أحاديكػػو: الّ ػػي  أيمػػن محّمػػد نصػػر الػػّدين  ود.عثػػد الػػّرحمن الهالػػمي  دار 

 ـ.ٕٙٓٓىػ  ٕٚٗٔ  ٔاآلفاؽ العربّية  القاىرة  ط

المنهيػي علػم مػ ى  افمػاـ الّ ػافعي  الػدّمتور مصػَّسم ال ػن  والػدّمتور مصػَّسم السقو  .ٜ٘
 ـ.ٕٚٓٓىػ  ٕٛٗٔ  ٛالثغا  وعلي الّ ربيي  دار القلا  دم ي  ط

فقػػو النّػػوازؿ دراسػػة إلأصػػيلّية إلَّثيقيّػػة  إلػػأليف: محّمػػد ح ػػين اليي انػػي  دار ابػػن اليػػوزي   .ٜٙ
 ـ.ٕٛٓٓىػ  ٜٕٗٔ  ٖالّدماـ  الّ عوديّة  ط



    -دراسة فقهّية مقارنة  -المناىي في الحدود في سنن أبي داود 
  ـ. د. جميل علي سورجي       أ. ـ. د. إسماعيل محمد قرني 

ٔٔٙ 

 

 

 
قػػد اليليَّػػة فػػي المنهيّػػات الّ ػػرعّية ودليلهػػا مػػن القػػرصف وصػػحيح الّ ػػّنة الّنثويّػػة  أيمػػن السوا .ٜٚ

 ـ.ٕٗٓٓىػ  ٕ٘ٗٔ  ٔالم ّين  مكتثة عثاد الّرحمن  مصر  ط

بػن  أحمػد بػن غنػيا بػن سػالاأبػو العثّػاس  السوامو الّدّوانيعلم رسالة ابن أبػي زيػد القيروانػي  .ٜٛ
 .( ىػ  )د.ط٘ٔٗٔ  بيروت   دار السكر( ىػٕ٘ٔٔ: )ت سراوي المالكيالنَّ  مهنا

  المكتثػػػة ( ىػػػػٖٔٓٔ: )تموؼ المنػػػاويغير  عثػػػد الػػػرَّ فػػػيض القػػػدير لػػػرح اليػػػام  الصَّػػػ .ٜٜ
 .ىػٖٙ٘ٔ  ٔ  طمصر  يارية الكثرىالتّ 

 د عثد اهللأبو محمَّ : بن قدامة المقدسيال أحمد بن حنثل  لكافي في فقو افماـ المثيَّ ا .ٓٓٔ
    دار المكتػػ  ااسػػتمي( ىػػػٕٓٙ-ٔٗ٘لحنثلػػي: )بػػن أحمػػد بػػن محّمػػد بػػن قدامػػة ا

 .(   و)د.ت(   )د.طبيروت

الحنثلػػي: )ت  اؼ القنػػاع عػػن مػػتن افقنػػاع  منصػػور بػػن يػػونو بػػن إدريػػو الثهػػوإليم َّػػ .ٔٓٔ
( ىػٜٓٙومتن افقناع ل رؼ الّدين أبي الّنيار المقدسي: )ت   ( ـٓٗٙٔ-ىػٔ٘ٓٔ

 .( ىػ  )د.طٕٓٗٔ بيروت  دار السكر  إلحقيي: ىتؿ مصيلحي مصَّسم ىتؿ  

حمن بن عثػد عثد الرَّ   ياض الم ىرات ل رح أخصر الم تصراترات والرّْ م ف الم دّْ  .ٕٓٔ
  د بن ناصر العيمياهلل الثعلي الحنثلي  إلحقيي: قابلو بأصلو ورترة أصوؿ أخرى: محمَّ 

 .ـٕٕٓٓ  ىػٖٕٗٔ  ٔ  طبيروت  لثناف  ةدار الث اقر افستميَّ 

  د الحنسػي  الثػابي الحلثػية األحكاـ إبراىيا بن أبػي الػيمن محمَّػاـ في معرفل اف الحكّ  .ٖٓٔ
 .( ـ  )د.طٖٜٚٔ ىػ ٖٜٖٔ  القاىرة

  ( ىػٔٔٚ: )تـ بن مناور األفريقي المصريد بن مكرَّ محمَّ جماؿ الّدين ل اف العرب   .ٗٓٔ
 .(   )د.تٔط بيروت   دار صادر

أبػػي سػػهل الحنسػػي:  أبػػو بكػػر محّمػػد بػػن أحمػػد بػػنين لػػمو الػػدّْ : رخ ػػيالمث ػػوط  ال َّ  .٘ٓٔ
  دار المعرفػػػةوىػػو لػػرح لكتػػػاب الكػػافي للحػػاما المػػروزي    ( ـٜٓٓٔ-ىػػػٖٛٗ)ت

 .(   و)د.ت(   )د.طبيروت



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 
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 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
د بػػن سػػليماف الكليثػػولي حمن بػػن محمَّػػميمػػ  األنهػػر فػػي لػػرح ملتقػػم األبحػػر  عثػػد الػػرَّ  .ٙٓٔ

ح   إلحقيػي: خػرَّ ( ـٚٙٙٔ-ىػػٛٚٓٔدامػاد افنػدي الحنسػي: )ت المدعو ب ػي ي زاده
  ٔ  طبيػػػػروت  لثنػػػػاف  ةدار الكتػػػػ  العلميَّػػػ  خليػػػل عمػػػػراف المنصػػػور :إلػػػو وأحاديكػػػػوصيا

 .ـٜٜٛٔ  ىػٜٔٗٔ

  ( ىػػٕٛٚ-ٔٙٙ: )انػية الحرَّ اس أحمد عثد الحلػيا بػن إليميَّػأبو العثَّ  ميموع الستاوى  .ٚٓٔ
مكتثػة ابػن   يػديد بػن قاسػا العاصػمي النَّ إلحقيي: عثد الرحمن بن محمَّػجم  وإلرإلي  و 

 .( )د.ت  ٕط ة إليميَّ 

ػػابػػن حػػـ  الاّػػاىري:  م لمحلَّػػا .ٛٓٔ -ٖٗٛ: )د علػػي بػػن أحمػػد بػػن سػػعيد بػػن حػػـ أبػػو محمَّ
 .( )د.ت بيروت   دار اآلفاؽ اليديدة    إلحقيي: لينة إحياء التراث العربي( ىػٙ٘ٗ

المػػدخل لدراسػػة ال َّػػريعة افسػػتميَّة فػػي نمػػم جديػػد  أ.د.مصػػَّسم إبػػراىيا ال َّلمػػي  مػػن  .ٜٓٔ
  ٙافستمي  مَّثعة  صراس  أربيػل  إقلػيا مردسػتاف العػراؽ  ط من ورات منتدى السكر

 ـ.ٕٓٔٓ

  روايػػػة افمػػػاـ سػػػحنوف بػػػن ( ىػػػػٜٚٔ-ٖٜاألصػػػثحي: ) المدّونػػػة الكثرلمالػػػ  بػػػن أنػػػو .ٓٔٔ
 .(   و)د.ت(   )د.طبيروت  دار صادرسعيد  

ػ .ٔٔٔ ( ىػػٗٔٓٔ: )تد القػاريمرقاة المساإليح لرح م كاة المصابيح  علي بن سػلَّاف محمَّ
  ىػػػػػػٕٕٗٔ  ٔ  طبيػػػػػروت  لثنػػػػػاف  ةدار الكتػػػػػ  العلميَّػػػػػ  جمػػػػػاؿ عيتػػػػػاني   إلحقيػػػػػي:
 .ـٕٔٓٓ

م ػػاقل افمػػاـ أحمػػد بػػن حنثػػل وابػػن راىويو إسػػحاؽ بػػن منصػػور بػػن بهػػراـ الكوسػػج أبػػو  .ٕٔٔ
د.جمعػػة   وقػػاـ الحولػػي  يعقػػوب التميمػػي المػػروزي  إلحقيػػي: خالػػد بػػن محمػػود الربػػاط

 .ـ ٕٗٓٓ  ىػ ٕ٘ٗٔ  ٔ  طعوديةال ّ   ياضالرّ   دار الهيرة  فتحي

م ػقَّات العقوبػػة فػي جػػراقا الحػدود  د.ىالػػا فػارس عثػػدوف اليثػوري  مرمػػ  الثحػػوث  .ٖٔٔ
 ـ.ٕٚٓٓىػ  ٕٛٗٔ  ٔوالّدراسات افستمّية  ديواف الوقف الّ ّني  بغداد  ط
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ٔٔٛ 

 

 

 
   ػػة قرطثػػةمالسَّ   يثانيأحمػػد بػػن حنثػػل أبػػو عثػػداهلل ال َّػػ  م ػػند افمػػاـ أحمػػد بػػن حنثػػل .ٗٔٔ

 .(   و)د.ت(   )د.طمصر

إلحقيي : د.   ارأبو بكر أحمد بن عمرو بن عثد ال الي الث َّ   خارالثحر ال َّ الث َّار:  م ند .٘ٔٔ
  المدينة  بيروت  مكتثة العلـو والحكا   ة علـو القرصفمالسَّ   حمن زين اهللمحسوظ الرَّ 

 ىػ. ٜٓٗٔ  ٔط

  بيػروت  ةدار الكتػ  العلميَّػ  افعيد بػن إدريػو أبػو عثػد اهلل ال َّػمحمَّ   افعيم ند ال َّ  .ٙٔٔ
 .(   و)د.ت( )د.ط

إلحقيي : د. محسوظ الرحمن زين   اليأبو سعيد الهيكا بن ملي  ال ّ   اليالم ند لل َّ  .ٚٔٔ
 ىػ.ٓٔٗٔ  ٔ  طالمدينة المنورة  مكتثة العلـو والحكا  اهلل

إلحقيػي: حمػدي بػن   ثرانػيوب الََّّ أبو القاسا سػليماف بػن أحمػد بػن أيّػن  ياميّ م ند ال َّ  .ٛٔٔ
 ـ.ٜٗٛٔ ىػ ٘ٓٗٔ  ٔ  طبيروت  سالة ة الرّْ مالسَّ   لسيعثدالمييد ال َّ 

  بيروت  دار المعرفة  نيييعوانة يعقوب بن إسحاؽ ااسسرا وافماـ أب  م ند أبي عوانة .ٜٔٔ
 . (   و)د.ت( )د.ط

 ح ػين: إلحقيػي التميمػي  الموصػلي يعلم أبو المكنم بن علي بن أحمد يعلم  أبي  ندم .ٕٓٔ
 .ٔط  ـٜٗٛٔ ىػ  ٗٓٗٔ   دم ي  للتراث المأموف دار  أسد سليا

السخػػل عيػػاض بػػن موسػػم بػػن عيػػاض  وم ػػارؽ األنػػوار علػػم صػػحاح اآلرػػار  القاضػػي أبػػ .ٕٔٔ
 .(   و)د.ت(   )د.طراثودار التّ   اليحصثي ال ثتي المالكي  المكتثة العتيقة

جاجة في زواقد ابن ماجو  أحمد بػن أبػي بكػر بػن إسػماعيل الكنػاني  إلحقيػي: مصثاح ال ّ  .ٕٕٔ
 ىػ.ٖٓٗٔ  ٕ  طبيروت  دار العربية  م الك ناويمحمد المنتق

د أبو بكر عثد اهلل بن محمَّ   ف في األحاديل واآلرارالكتاب المصنَّ : مصّنسابن أبي ليثة .ٖٕٔ
مكتثة   إلحقيي: مماؿ يوسف الحوت  ( ىػٖٕ٘-ٜ٘ٔ: )الكوفي العث ي بن أبي ليثة

 ىػ. ٜٓٗٔ  ٔ  طياضالرّ   لدالرّ 
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(ٕٕٓٔ ) 

ٜٔٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
إلحقيػي: حثيػ    نعانيزاؽ بن ىمػاـ الصَّػأبو بكر عثد الرَّ   فالمصنَّ مصّنف عثد الّرزّاؽ:  .ٕٗٔ

 ىػ.ٖٓٗٔ  ٕ  طبيروت  المكت  افستمي  حمن األعاميالرَّ 

يوطي الّ ػػػ بػػػن سػػػعد بػػػن عثػػػدة هػػػم فػػػي لػػػرح غايػػػة المنتهػػػم  مصػػػَّسممَّالػػػ  أولػػػي النّ  .ٕ٘ٔ
وغايػػة المنتهػػم للّ ػػي  مرعػػي الكرمػػي: )ت   ( ىػػػٖٕٗٔ-ٓٙٔٔالحنثلػػي: ) الرحيثػػاني
 .(   )د.طـٜٔٙٔ  دم يي  المكت  افستم  ( ىػٖٖٓٔ

د بػن أبػي السػتح الثعلػي الحنثلػي  إلحقيػي: أبو عثد اهلل محمَّ   المَّّل  علم أبواب المقن  .ٕٙٔ
 .( ـ  )د.طٜٔٛٔ ىػ ٔٓٗٔ  بيروت  المكت  افستمي  د ب ير األدلثيمحمَّ 

الث ػتي: )ت  معالا ال ُّنن لرح سنن أبػي داود  أبػو سػليماف حمػد بػن محّمػد ال َّّػابي .ٕٚٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ  ٕٙٗٔ  ٖ  دار الكت  العلمّية  بيروت  لثناف  ط( ىػٖٛٛ

م الموصلي  إلحقيي : إرلاد أبو يعلم أحمد بن علي بن المكنَّ   المعيامعيا أبي يعلم:  .ٕٛٔ
 ىػ.ٚٓٗٔ  ٔ  طفيصل صباد  ةإدارة العلـو األرريَّ   الحي األرري

إلحقيػي: طػارؽ بػن عػوض اهلل   ثرانػيََّّ أبو القاسا سليماف بػن أحمػد ال  المعيا األوسم .ٜٕٔ
( ىػ  )د.ط٘ٔٗٔ  القاىرة  دار الحرمين  عثد المح ن بن إبراىيا الح يني د بن محمَّ 

. 

  ٔمعيػػا إلػػراجا َأعػػتـ السقهػػاء  د.يحيػػم مػػراد  دار الكتػػ  العلميّػػة  بيػػروت  لثنػػاف  ط .ٖٓٔ
 ـ.ٕٗٓٓىػ  ٕ٘ٗٔ

  ي: صػتح بػن سػالا المصػراإليإلحقي معيا الصحابة  أبو الح ين عثد الثاقي بن قان   .ٖٔٔ
 ىػ.ٛٔٗٔ  ٔ  طالمدينة المنورة  مكتثة الغرباء األررية

إلحقيي   ( ىػٖٓٙ: )تثرانيوب الََّّ أبو القاسا سليماف بن أحمد بن أيّ   المعيا الكثير .ٕٖٔ
 ـ.ٖٜٛٔ ىػ ٗٓٗٔ  ٕ  طالموصل ء مكتثة ال ىرا  لسي: حمدي بن عثدالمييد ال َّ 
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ٕٔٓ 

 

 

 
بػن قدامػة ا  وىو لرح لم تصر ال رقػي يثانين حنثل ال َّ المغني في فقو افماـ أحمد ب .ٖٖٔ

ػػ بػػن محّمػػد بػػن قدامػػة الحنثلػػػي:  عثػػد اهلل بػػن أحمػػدموفّػػي الػػّدين د المقدسػػي أبػػو محمَّ
 ىػ.٘ٓٗٔ  ٔ  طبيروت    دار السكر( ىػٕٓٙ-ٔٗ٘)

ػػػػمنػػػػار الّ ػػػػثيلسي لػػػػرح الػػػػدَّ  .ٖٗٔ الحنثلػػػػي:  د بػػػػن سػػػػالا بػػػػن ضػػػػويافليل  إبػػػػراىيا بػػػػن محمَّ
 ىػ. ٘ٓٗٔ  ٕ  طياضالرّ   مكتثة المعارؼ  إلحقيي: عصاـ القلعيي  ( ىػٖٖ٘ٔ)ت

ػػػ  نن الم ػػػندةالمنتقػػم مػػػن الّ ػػػ .ٖ٘ٔ ي ػػػابوري عثػػػد اهلل بػػن علػػػي بػػػن اليػػػارود  د النّ أبػػو محمَّ
 ىػػػ ٛٓٗٔ  ٔ  طبيػػروت  قافيػػة ػػة الكتػػاب الكَّ مالسَّ   إلحقيػػي : عثػػداهلل عمػػر الثػػارودي

 ـ.ٜٛٛٔ

بػػن  محمػػدّ ػػي  علػػيش: أبػػو عثػػد اهلل   المػػنح اليليػػل لػػرح علػػم م تصػػر سػػيد خليػػل .ٖٙٔ
دار   ( ىػػػٜٜٕٔ -ٕٚٔٔمستػػي الػػّديار المصػػريّة المػػالكي: ) علػػيش أحمػػد بػػن محّمػػد

 .(   )د.طـٜٜٛٔ  ىػٜٓٗٔ  بيروت  السكر

-ٔٙٙ: )اسانػػي أبػػو العثَّػػأحمػػد بػػن عثػػد الحلػػيا بػػن إليميػػة الحرَّ   منهػػاج الّ ػػّنة الّنثويّػػة .ٖٚٔ
 ىػ.ٙٓٗٔ  ٔ  ط ة قرطثةمالسَّ   د رلاد سالا إلحقيي: د. محمَّ ( ىػٕٛٚ

بػن ح ػن بػن  أبو زمريا يحيػم بػن لػرؼ بػن مػريمنهاج الَّّالثين ب رح الّ راج الوّىاج   .ٖٛٔ
  لػػػرمة مكتثػػػػة ومَّثعػػػة مصػػػَّسم الثػػػػابي ( ىػػػػٙٚٙ-ٖٔٙالّ ػػػػافعي: ) وويالنّػػػ ح ػػػين

 .(   و)د.ت( الحلثي وأواده بمصر  )د.ط

لتػػاجي  دار الّ ػػتـ  القػػاىرة  مصػػر  مػػنهج عمػػر بػػن ال َّّػػاب فػػي التَّ ػػري   د.محمَّػػد ب .ٜٖٔ
 ـ.ٖٕٓٓىػ  ٕٗٗٔ  ٕط

المنهّيات  أبو عثد اهلل محّمد بن علي الحكيا الّترم ي  دراسة وإلحقيي: محّمد عكماف  .ٓٗٔ
 .(   و)د.ت( ال  ا  مكتثة القرصف  القاىرة  )د.ط



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٔٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
بػن عثػد بػن محّمػد د أبو عثد اهلل محمَّػالحَّّاب: مواى  اليليل ل رح م تصر خليل   .ٔٗٔ

  ٕ  طبيػػروت    دار السكػػر( ـٚٗ٘ٔ-ىػػػٜٗ٘-ىػػػٕٜٓالمػػالكي: ) حمن المغربػػيلػػرَّ ا
 ىػ.ٜٖٛٔ

موسػػوعة فقػػو إبػػراىيا الّن عػػي  عصػػره وحياإلػػو  د.محّمػػد رّواس قلعػػة جػػي  دار الّنسػػاقو   .ٕٗٔ
 ـ.ٜٙٛٔىػ  ٙٓٗٔ  ٕبيروت  لثناف  ط

وت  لثنػػاف  موسػػوعة فقػػو افمػػاـ األوزاعػػي  د.عثػػد اهلل محّمػػد اليثػػوري  دار السكػػر  بيػػر  .ٖٗٔ
 ـ. ٕٔٓٓىػ  ٕٔٗٔ  ٔط

ػػػد روَّاس قلعػػو جػػػي  دار النَّسػػاقو  بيػػػروت   .ٗٗٔ موسػػوعة فقػػو عمػػػر بػػن عثػػػد الع يػػ   د.محمَّ
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ  ٕٙٗٔ  ٔلثناف  ط

  ةافسػػتميَّ  وفال وال ػػ األوقػػاؼ وزارة  جماعػػة مػػن العلمػػاء  ةالكويتيّػػ ةالسقهيَّػػ الموسػػوعة .٘ٗٔ
 - ٔ األج اء  ( ىػٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ من):  الَّثعة  ج ءا ٘ٗ: األج اء عدد  الكويا
 األولػػم  الَّثعػػة: ٖٛ - ٕٗ األجػػ اء  و الكويػػا – ال تسػػل دار الكانيػػة  الَّثعػػة: ٖٕ
 .الوزارة طث  الكانية  الَّثعة: ٘ٗ - ٜٖ األج اء  و مصر  الصسوة دار مَّاب 

موسػػوعة فقػػو اللَّيػػل بػػن سػػعد  د.محّمػػد رّواس قلعػػو جػػي  دار الّنسػػاقو  بيػػروت  لثنػػاف   .ٙٗٔ
 ـ.ٕٙٓٓىػ  ٕٚٗٔ  ٕط

موسوعة م ػاقل اليمهػور فػي السقػو افسػتمي  د.محمَّػد نعػيا محمَّػد ىػاني سػاعي  دار  .ٚٗٔ
 ـ.ٕٚٓٓىػ  ٕٛٗٔ  ٕالّ تـ  القاىرة  مصر  ط

موسوعة المناىي ال َّرعيَّة في صػحيح ال ُّػنَّة النَّثويَّػة  أَبػو ُأسػامة سػليا بػن عيػد الهتلػي   .ٛٗٔ
ىػػػ  ٕٛٗٔ  ٕعوديّة  ودار ابػػن عّسػػاف  القػػاىرة  مصػػر طدار ابػػن القػػّيا  الّريػػاض  الّ ػػ

 ـ.ٕٚٓٓ

إلحقيػػي:   ( ىػػػٜٚٔ-ٖٜ: )مالػػ  بػػن أنػػو أبػػو عثػػداهلل األصػػثحي  أ افمػػاـ مالػػ موطَّػػ .ٜٗٔ
 .(   و)د.ت( )د.ط مصر   راث العربيدار إحياء التّ   د فالاد عثد الثاقيمحمَّ 
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ٕٕٔ 

 

 

 
د هلل بػػن يوسػػف أبػػو محمَّػػعثػػدا  جمػػاؿ الػػّدين أحاديػػل الهدايػػةفػػي إل ػػريج ايػػة نصػػ  الرَّ  .ٓ٘ٔ

إلحقيي   ( ىػٖٜ٘ والهداية للمرغيناني: )ت( ىػٕٓٚ-ٕ٘ٙالحنسي: ) يلعيالحنسي ال َّ 
 .( ىػ  )د.طٖٚ٘ٔ  مصر  دار الحديل  : محمد يوسف الثنوري

ػػ .ٔ٘ٔ د بػػن عمػػر بػػن علػػي بػػن نػػووي نهايػػة الػػّ ين فػػي إرلػػاد المثتػػدقين  أبػػو عثػػد المعَّػػي محمَّ
 .( )د.توت  بير   دار السكر  ٔط الياوي 

ػػػػػهايػػػػػة فػػػػػي غريػػػػػ  الحػػػػػديل واألرر أبػػػػػو ال َّػػػػػالنّْ  .ٕ٘ٔ : د اليػػػػػ ريعادات المثػػػػػارؾ بػػػػػن محمَّ
  ةالمكتثػة العلميَّػ  د الَّناحيمحمود محمَّ  -إلحقيي: طاىر أحمد ال اوى   (ىػٙٓٙ)ت

 . ( )د.ط ـ ٜٜٚٔ  ىػٜٜٖٔ  بيروت

مّكة المكّرمة  دار ابن النَّواىي في الصَّحيحين  أسعد محّمد الَّّّي   المكتثة المّكّية   .ٖ٘ٔ
 ـ.ٜٜٙٔىػ  ٙٔٗٔ  ٔحـ   بيروت  لثناف  ط

د د بػن علػي بػن محمَّػد األخيػار لػرح منتقػم األخثػار  محمَّػنيل األوطار من أحاديل سيّ  .ٗ٘ٔ
ومنتقػػم األخثػػار ألبػػي الثرمػػات عثػػد الّ ػػتـ ابػػن   ( ـٖٗٛٔ-ىػػػٕٓ٘ٔ: )تومانيال َّػػ

 ـ.ٖٜٚٔ  تبيرو   دار الييل  ( ىػٖ٘ٙإليمّية الحّراني: )ت

: لداني المرغيانيالح ن علي بن أبي بكر بن عثد اليليل الرّ  وأب ة الهداية لرح الثداي .٘٘ٔ
 .(   و)د.ت(   )د.ط المكتثة افستمية( ىػٖٜ٘)ت

  (ىػ٘ٓ٘-ٓ٘ٗ: )د الغ اليد بن محمَّ في الم ى   أبو حامد محمد بن محمَّ  الوسيم .ٙ٘ٔ
ػػػػ إلحقيػػػػي: ػػػػأحمػػػػد محمػػػػود إبػػػػراىيا  محمَّ   ٔ  طالقػػػػاىرة  دار ال ػػػػتـ  د إلػػػػامرد محمَّ
 ىػ.ٚٔٗٔ
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 داود قةبو سونةني لة سنوورةماف لة لَيكراوةماف نةىي
 -بةراوردمراوة فيقهي خويَندنةوةيةمي–

 

سوراس وستاي ي زمر بال خواي رةروةرديَّار  دروودو سَتو لة سةر رَيغةمثػةرو خ مػاني 
 قيمانداري ودوامةوإلواني إلا رمذي دوايي  لة رالاف:

  ينةوةية رَي  ىاإلووة لة سآ باس و رَي ةمي ودوامالإلاييةؾيَ ـ إلو قة
من لة باسي يةمةمدا باسي نةىي لَيكراوةمانا مرد دةربارةي سنوري برِينػي دةسػتي دز  
وة باسي دوةما داناوة بال باسي نةىي مردف لة قازارداني إلاوانثار لة ايػةني دةروونيػةوة  وة باسػي 

مردنػػي حػػوممي جَييثػػةجَيكردني سػػنوورةماف لةسػػةر قػػافرةإلي دوو   سػػَييةما إلػػةرخاف مػػردوة بػػال بػػاس
 طياف و  وجَيثةجَيكردني لة نَيو م طةوإلةماف.

 ينةوةيػػػػةدا فةل ػػػػةفةي قي ػػػػتما ديػػػػاريكردوة لػػػػة رَيَّػػػػاي رَيك  ػػػػتني بػػػػال يَ وة لػػػػةـ إلو 
جَيثػػػةجَيكردني سػػػنوورةماني لػػػة سػػػةر إلاوانػػػةماف  وة قػػػةوةـ رووف مردمإلػػػةوة مػػػة قي ػػػتـ ضػػػةندة 

نياوة بػال جَيثػةجَيكردني لػةذياني مرمرػدا  وة ضػالف ط ػا ياسػاماني لػة ىػةموو بوارَيكػةوة لػة طو 
خ مػػػةإلي مرمرايػػػةإلي داف  وة قي ػػػتـ ضػػػةندة بػػػة رةرملػػػة بػػػال راراسػػػتني سػػػةرو مػػػاَؿ وعػػػةقَل وريَػػػ  
 ومةرامةإلي مرمرػ  وة لةو رَيناوةدا ضةندةىا نةىي لَيكراـو باس مردووف لةـ بوارةدا مة لة سونةني
قػػةبو داودا ىػػاإلووف  مػػة ىػػةمووياف رةولػػتي جػػواني قي ػػتـ دةردةخػػةف دةر بػػارةي جَيثػػةجَيكردني 
س ا وسنوورةماني لة سةر إلاوانثاراف  وة يةم اني ودادرةروةري وواقي  بيني قةـ قايينة دةخنة بةر 

 ضاو لة خويَندنةوةي بال حاَؿ وباري إلاوانثار.



    -دراسة فقهّية مقارنة  -المناىي في الحدود في سنن أبي داود 
  ـ. د. جميل علي سورجي       أ. ـ. د. إسماعيل محمد قرني 
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خاآلنػةـ ديػاريكردووف مػة ريَػاف طةي ػتوـو لػة  وة لة دوامالإلاي باسةمةمدا طرنكترين قةـ

 إلوَي ينةوةمةمدا.
 

 

 

ABSTRACT 

Great thanks and blessing to Our Lord Allah, and peace 

be upon our prophet Muhammad and his companions and 

followers to the day of Judgment. Then, this research contains 

three chapters, an introduction, and a conclusion.  

In the first chapter, I spoke about the prevented things 

on the limits of cutting thieves’ hands.  

In the second chapter, I focused on preventing torturing 

the criminals in psychic views.  

The third chapter is all about the laws of implementing 

limits on pregnant women and implementing them inside the 

mosques.  

And in this thesis, I determined the Islam’s philosophy 

in applying the rules and limits on the crimes, and I explained 

that how suitable is Islam in human’s life to follow, and how 

all its rules are serving human’s life, also I explained that Islam 

is so concerned about saving the lives, minds and humans’ 

dignity. About this, I shed light on much prevention that is in 

Abw Dawd’s sunnans and all of them are showing the good 

way of behaving Islam with the criminals and in applying the 



 
(         ني اف ٗ) العدد(         ٜٔ) الميلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٔ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
rules on them. Also I spoke about the equality and justice in 

Islam on implying the rules on criminals.  

In my conclusion, I wrote some important points that I 

reached in my research. 


